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Học kỳ 3, Tuần 1

Phụ huynh thân mến
Chào mừng bạn quay trở lại University Park PS
cho học kỳ 3. Như bạn có thể nhận thấy, chúng
tôi đã nỗ lực để tiếp tục nâng cấp môi trường học
tập UPPS với việc bổ sung hàng rào mới và trẻ
hóa các bề mặt sân chơi cũng như cải thiện vệ
sinh nhà vệ sinh của học sinh nam. Có thêm kế
hoạch làm việc, bao gồm cả vẻ đẹp các sân trường
thông qua trồng cây và điều này sẽ diễn ra khi
qua khỏi mùa đông lạnh. Chúng tôi đánh giá cao
ý kiến phản hồi của phụ huynh vì vậy xin vui
lòng gặp Kathy trong văn phòng nếu bạn muốn
ghi lại bất kỳ phản hồi tích cực hoặc các vấn đề có
thể cần giải quyết. Ngoài ra, bạn luôn có thể gửi
email cho trường tại
university.park.ps@edumail.vic.gov.au và tôi sẽ
liên lạc với bạn một cách kịp thời.
Giáo viên / Phụ huynh Phỏng vấn sẽ được tổ
chức vào Tuần thứ 3 của học kỳ này. Các cuộc
họp sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 31 tháng Bảy, và
thứ Năm, ngày 2 tháng Tám. Thông báo sẽ được
gửi về nhà cho gia đình trong tuần này, vì vậy
hãy đảm bảo bạn đã nhận được thông tin và cho
Văn phòng trường biết nếu bạn yêu cầu làm rõ.
Chúng tôi mong muốn tất cả phụ huynh tham dự
các cuộc phỏng vấn này để đảm bảo tất cả học
sinh đạt được tiềm năng đầy đủ của mình.
Khảo sát ý kiến của phụ huynh năm 2018 là gì?
Trường chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo
sát để tìm hiểu xem phụ huynh nghĩ gì về trường
của chúng tôi. Khảo sát ý kiến phụ huynh là một
cuộc khảo sát hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào
tạo cung cấp được tiến hành trong một mẫu cha
mẹ được chọn ngẫu nhiên. Nó là được thiết kế để
hỗ trợ các trường học đạt được sự hiểu biết về
nhận thức của phụ huynh về khí hậu học đường,
hành vi của học sinh và sự tham gia của học sinh.
Trường của chúng tôi sẽ sử dụng kết quả khảo sát
để giúp thông báo và chỉ đạo các chiến lược
hoạch định và cải tiến trường học trong tương lai.

Khoảng 30% phụ huynh sẽ được mời tham gia
khảo sát năm nay. Tất cả các câu trả lời cho cuộc
khảo sát đều ẩn danh. Năm nay, Khảo sát ý kiến
phụ huynh sẽ được thực hiện từ thứ Hai ngày 23
tháng 7 đến Chủ Nhật ngày 26 tháng 8.
Cuộc khảo sát sẽ được tiến hành trực tuyến, chỉ
mất 10-15 phút để hoàn thành và có thể truy cập
vào bài khảo sát bất kỳ thời điểm thuận tiện nào
trong thời gian trên máy tính để bàn, máy tính
xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông
minh.
Cuộc khảo sát trực tuyến sẽ có sẵn bằng nhiều
ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Chúng bao gồm:
tiếng Ả Rập, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng
Chin (hakha), tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Hy
Lạp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Somali và tiếng Punjabi.
Hãy nói chuyện với chính tôi, hoặc giáo viên của
con bạn nếu bạn muốn biết thêm thông tin. Các
phụ huynh đã được chọn ngẫu nhiên sẽ nhận thêm
thông tin vào đầu tuần tới.
Có rất nhiều hoạt động kế tiếp cho học kỳ này, bao
gồm cả Điền kinh Carnival trường sắp tới của
chúng tôi vào thứ Tư, ngày 1 tháng 8 và Trại Canberra cho lớp 5/6 của chúng tôi. Các thông tin và
giấy phép sẽ gửi ra khi sự kiện gần tới. Xin vui
lòng gặp ông Gabriel nếu bạn muốn hỗ trợ trong
ngày, vì các Tình nguyện viên Phụ huynh được
chào đón nhiều nhất… tất cả những gì bạn cần là
thẻ hiện hành Kiểm tra Làm việc với Trẻ em.
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Thứ Hai 16-7

Bắt đầu Học kỳ 3

Ngân hàng Trường
học
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Họp Ủy ban phụ
hội đồng trường
học lúc 5:30 g tại
Thư viện trường

Tuần 2
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Thứ Hai 23-7

Tập họp trường lúc
9 giờ tại Tòa nhà 3

Ngân hàng Trường
học
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Ngân hàng Trường
học

Điền kinh Carnival
Trường

Giáo viên/ Phụ
huynh Phỏng vấn
từ 1:20 giờ—6:00
giờ tối

Thứ Hai 30-7

Giáo viên/ Phụ
huynh Phỏng vấn
từ 3:30 giờ—7:00
giờ tối
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