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Thưa phụ huynh mến,
Thật tuyệt vời khi trở lại làm việc trong tuần này sau 5
tuần nghỉ phép kéo dài và chuyến đi đáng yêu trên
những hòn đảo xinh đẹp của New Zealand. Có một kỳ
nghỉ kéo dài luôn mang lại cho cuộc sống và, như mọi
khi, tôi rất vui mừng trở lại UPPS và bắt đầu một học
kỳ rất bận rộn cho nhân viên và học sinh. Tôi xin cảm
ơn bà Dingley vì sự cống hiến, tính chuyên nghiệp và
công việc khó khăn của bà trong khi tôi vắng mặt.
Lảnh đạo một trường học có thể gặp nhiều khó khăn
và tôi may mắn có được những nhân viên có thẩm
quyền và cam kết, như Louise, như một phần của đội
UPPS của chúng tôi.
Học kỳ này là một học kỳ báo cáo, và như đã đề cập
trong Bản tin cuối cùng, báo cáo tiến độ học tập đã
được gửi cho tất cả các bậc cha mẹ trong tuần cuối của
Học Kỳ 1. Một cuộc họp với giáo viên của con bạn
được khuyến khích nếu các khu vực học tập khác nhau
được ghi lại là có ‘nhu cầu Sự chú ý '. Một cuộc họp có
thể được sắp xếp bằng cách đưa phiếu trả lời kèm
theo báo cáo về cho giáo viên. Giáo viên lớp học sau
đó sẽ sắp xếp một cuộc họp ở đầu Học kỳ 2 với phụ
huynh đã hoàn thành và đưa phiếu trả lời về.

Báo cáo tiến độ nói với tôi về con tôi như thế
nào?
Báo cáo này là hướng dẫn để cho biết con của bạn đã
ổn định ở lớp như thế nào trong năm, học vấn và hành
vi. Tiến bộ của con quý vị đã được đánh giá dựa trên
Phán Quyết của giáo viên, vì những đánh giá chính
thức trong tất cả các chương trình giảng dạy vẫn chưa
được hoàn thành. Do đó, tiến bộ của con bạn, cho
đến nay, đã được đánh giá dựa trên những gì học sinh
đã chứng minh trong lớp học và cách mà các em áp
dụng nỗ lực học tập của mình.

Nhân viên UPPS nào đang nghỉ phép Học kỳ này?

Ai là thành viên của Hội đồng Nhà trường cho năm
2017?
Trong bản tin trước của chúng tôi, Louise cảm ơn các
thành viên Hội đồng mãn hạn và hoan nghênh các thành
viên mới của chúng tôi. Các thành viên Hội đồng trường
năm 2017 là:
Louise Dingley, Linda Bekhet, Kara Bell, Jacqui Cooper,
Mohamed Mustafa, Amy Koo, Elissa Doxey, Troy
Vandewiel, Stephen Pighin, Seifua Bekele, Zoe Thompson, Andrea Federico và Aileen Korzeniewski.
Tôi muốn chúc mừng các Nhân viên Văn phòng sau đây
cho năm 2017, những người đã được bầu vào Hội đồng
trường trong cuộc họp tháng Ba .
Chủ tịch - Stephen Pighin
Phó chủ tịch - Amy Koo và Mohamed Mustafa
Thủ quỹ - Jacqui Cooper
Biên bản Bí thư - Louise Dingley
Tôi mong muốn làm việc với Chủ Tịch và Hội Đồng
Trường mới của chúng tôi trong năm nay để tiếp tục cải
thiện kết quả cho học sinh của chúng tôi. Phụ huynh
được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng Nhà
trường và các ngày họp có thể được tìm thấy trên trang
web của trường.

Trân trọng

Andrea Federico

Hiệu trưởng

Hai thành viên của UPPS đang nghỉ phép học kỳ này:
Michelle Borg, 1/2B, đang nghỉ phép trong hai tuần
đầu tiên, Agnes Ravi thay thế cô trong thời gian này và
Mick Mirovic, 5/6A, đang ở thời gian nghỉ dài cho trọn
học kỳ này và chúng tôi hoan nghênh Sophie Lagerwey
đến UPPS dạy thay thế.
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CUA Toàn trường
Chạy bộ vui vẻ

Quỹ Cắm trại / Thể thao / Tham quan (CSEF)

Ngày cho Toàn trường
Chạy bộ vui vẻ đã rời qua ngày 4 tháng 5, xin hãy
dành ngày này cho trường! Tập thể dục để chuẩn
bị cho cơ thể để đi bộ / chạy bộ/ chạy vòng quanh
sân trường càng nhiều vòng càng tốt, chạy cùng
bạn và giáo viên! Mọi người sẽ nhận được một
cây cà rem vì đã tham gia! Hy vọng rằng học sinh
đã sử dụng trang hồ sơ học sinh của họ tại
www.schoolfunrun.com.au để quyên quỹ tối đa
từ những người tài trợ. Chúng tôi đã đặt ngày
cuối phải đưa quỹ thâu được trở lại trường vào
ngày Thứ Tư, ngày 10 tháng 5, vì vậy hãy đảm bảo
bạn đưa lại toàn bộ tiền thâu được vào văn
phòng trường hoặc qua trực tuyến bởi ngày đó.
Xin đừng quên rằng bạn cần phải đặt hàng các
giải thưởng của mình qua trực tuyến trong năm
nay, để vào www.schoolfunrun.com.au và tạo
trang hồ sơ học sinh của bạn (nếu bạn chưa có).
Gia đình và bạn bè, chúng tôi rất muốn có bạn
tham dự vào, cổ vũ các bạn trẻ và tạo ra một
ngày tuyệt vời cho cộng đồng, vì vậy hãy đăng
nhập tại văn phòng và đi theo con đường bầu dục
để tham gia Fun Run. Số lần con bạn sẽ tham gia
sẽ được công bố khi gần ngày. Nếu bạn có bất kỳ
câu hỏi gây quỹ nào, vui lòng liên hệ đội CUA
School Fun-Run theo số 1300 733 788 và họ sẽ
sẵn sàng trợ giúp!

CSEF sẽ do Chính Phủ Tiểu Bang Victoria cung cấp để hỗ trợ
các gia đình hội đủ điều kiện để trang trải chi phí cho các
chuyến đi tham quan, các trại và các hoạt động thể thao. Nếu
bạn có thẻ giảm giá được kiểm tra hợp lệ hoặc là cha mẹ nuôi
tạm thời, bạn có thể hội đủ điều kiện hưởng CSEF. Một loại
đối xử đặc biệt cũng dành cho người xin tị nạn và gia đình tị
nạn. Khoản trợ cấp được trả cho nhà trường để sử dụng cho
các chi phí liên quan đến cắm trại, du ngoạn hoặc các hoạt
động thể thao vì lợi ích của con bạn.
Cách thức nộp đơn: liên hệ với văn phòng trường để lấy mẫu
đơn
đăng
ký
CSEF
hoặc
tải
xuống
từ
Www.education.vic.gov.au/csef.
Ngày hội đủ điều kiện: Tiêu chuẩn CSEF phải tùy theo thẻ giảm
giá của phụ huynh /của người giám hộ hợp pháp, được xác
nhận bởi Centrelink vào ngày đầu tiên của Học kỳ 2
(18 tháng 4 năm 2017) hoặc đến ngày 20 tháng 6.

Thưa phụ huynh / người giám hộ
Xin nhắc nhở gói đồng phục lớp Prep sẽ đưa đến trường kể từ
ngày thứ Ba 18 tháng 4. Năm nay gói hàng sẽ bao gồm một
đôi giầy và quần tracksuit do trường chính phủ tài trợ và một
thẻ có giá trị để mua một cái áo.
Học sinh Prep những ai có hội đủ điều kiện nhận quỹ cắm trại,
các hoạt động thể thao và du ngoại (CSEF) sẽ tự động được
nhận hỗ trợ đồng phục. Quý vị vui lòng đảm bảo mình đã
hoàn thành việc đăng ký nhận tài trợ CSEF.

Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng Tư
Thứ Năm 20 tây

Ngày Túc cầu Gala lớp 5/6 nam sinh

Thứ Hai 24 tây

Tập họp trường lúc 9 giờ sáng tại Tòa nhà 3

Thứ Ba 25 tây

Ngày lễ ANZAC—Nghỉ học ngày này

Thứ Tư 26 tây

Ngày Túc cầu Gala lớp 5/6 nữ sinh
Phụ huynh học sinh lớp 6 đến họp lúc 6:00 giờ—7:00 đêm

Thứ Sáu 28 tây

Phụ huynh và Bạn họp lúc 9:00 sáng tại Staffroom
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