Newsletter Vietnamese 27/2/2019

Học kỳ 1, Tuần 5

Phụ huynh thân mến,
Tôi cảm thấy khó tin rằng chúng ta đã đi được nửa chặng đường trong học kỳ đầu tiên và chúng tôi đang
hướng tới kỳ nghỉ Phục sinh. Học sinh đã hoàn thành chương trình UPPS bắt đầu của chúng tôi
và hiện đã ổn định trong chương trình giảng dạy cốt lõi của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào
liên quan đến các mục bản tin dưới đây, xin vui lòng liên hệ với tôi, trong giờ học, qua số 9366 1356.
Những thay đổi mới cho chương trình giảng dạy năm 2019 là gì?
Năm 2019, Trường tiểu học University Park sẽ bắt đầu một chương trình giảng dạy dựa trên yêu cầu
bổ sung cho các chương trình đọc, viết và toán. Giáo trình này sẽ kết hợp địa lý và khoa học ở tất cả các
cấp độ từ lớp dự bị đến lớp 6.
Để tối đa hóa cơ hội học tập cho học sinh, trường chúng tôi có tái cấu trúc tổng quan về chương trình
giảng dạy của mình để kết hợp 10 tuần giảng dạy trong lớp không bị gián đoạn, sau đó là hai tuần hành
động ở cuối mỗi đơn vị yêu cầu học tập. Trong những tuần hành động này, học sinh sẽ tham gia các hoạt
động ngoài chương trình giảng dạy như trại hè, sự kiện phụ huynh và bạn bè, du ngoạn, tham quan, thăm
bạn học và các sự kiện do hội đồng trường trẻ nhỏ tổ chức v.v.
Để giảm thiểu gánh nặng tài chính cho gia đình chúng tôi, tất cả các sự kiện diễn ra trong các tuần hành
động sẽ được quảng cáo vào đầu mỗi học kỳ. Phụ huynh sẽ có cơ hội thực hiện thanh toán tạm ứng thay
vì phải thanh toán một lần trong thời gian ngắn.
Xin lưu ý rằng các chi phí lớn nhất ngoài chương trình giảng dạy là có liên quan với các buổi cắm trại và
bơi lội diễn ra trong học kỳ ba và bốn. Các gia đình được hoan nghênh bắt đầu thực hiện thanh toán một
phần cho các hoạt động này bằng cách sử dụng tiền CSEF từ học kỳ một trở đi.
Tổng quan về chương trình giảng dạy năm 2019 và các tuần hành động cho Khóa Học kỳ 1 được đính
kèm để cho thông tin của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng nói chuyện với giáo viên lớp
con của bạn hoặc tôi.
Chúng tôi rất hào hứng đã trực tiếp tham dự chương trình giảng dạy yêu cầu học tập đã được phát triển
trong sáu tháng qua để chuẩn bị cho các công việc của chương trình này và chúng tôi mong được tổ chức
lễ kỷ niệm với bạn về học sinh học tập trong các tuần lễ kỷ niệm.
Điều gì xảy ra nếu con tôi không có mũ, ở trường?
UPPS có chính sách sunsmart để đảm bảo tất cả học sinh và nhân viên được bảo vệ khỏi bị tiếp xúc quá
nhiều tia UV.
• TẤT CẢ học sinh được yêu cầu đội mũ UPPS để bảo vệ mặt, cổ và tai của họ, bất cứ khi nào họ ở bên
ngoài. Mũ bóng chày hoặc mũ cao điểm và tấm che không được coi là một phần của Đồng phục học sinh.
• Phụ huynh có thể mua mũ trường bằng cách đặt hàng tại văn phòng. Mũ có giá $12 và có số S, M, L
Tại UPPS, nếu KHÔNG có mũ, thì KHÔNG có chơi. Vì vậy, hãy đảm bảo con bạn có trách nhiệm đi học,
với chiếc mũ của chúng mỗi ngày.
Cảm ơn bạn đã hợp tác trong vấn đề này.
Trân trọng
Andrea Federico
Hiệu trưởng
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Trường Tiểu Học University Park Các Ngày Quan Trọng
Khóa học kỳ 1
Học kỳ 1

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Tuần 5

Soạn thảo

Soạn thảo

Soạn thảo

Soạn thảo

Soạn thảo

25/2—1/3

Cairnlea Mẫu
giáo 5A/1

Jindi 5C/1
Willis St (Nhóp
màu xanh lá )
5B/1

Ngày lãnh đạo
trẻ năng động
9—11g

Epalock
Bandicoots 5B/2

Lớp 3-6 học kinh
nghiệm xung
quanh nước

Ngân hàng
Trường học

Tuần 6
4/3—8/3

Tập họp trường
lúc 9 giờ tại Tòa
nhà 3
Thi đua Bơi Khu vực

Ngân hàng
Trường học
DET Diễn đàn
Hiệu trưởng

Ngày Lao Động

Ngân hàng
Trường học

Tuần 8

Tập họp Đội

18/3—22/3

Ngày Lãnh đạo
trẻ Halogen

Ngân hàng
Trường học

Tuần 7
11/3—15/3

Tuần 9
25/3—29/3

SIT tại huấn
luyện PL hướng
dẫn

Ngày Chương
trình giảng dạy Huấn luyện cho
nhân viên

Willis St (Nhóp
màu xanh trời)
5C/2

Epalock Quolls
5A/2

SIT tại huấn
luyện PL hướng
dẫn

Ngày cuối bán
vé số Phục sinh

Ngân hàng
Trường học

Tuần 10
1/4—5/4

Ngân hàng
Trường học

Tập họp trường
Ngày cuối Học
kỳ 1
Nghỉ học lúc 2:30
giờ
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Học kỳ 2

Tuần 1

Thứ Hai

22/4 - 26/4

Thứ Hai Ngày
Phục sinh

Tuần 2

Tập họp trường

29/4 - 3/5

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Ngày Quân
nhân
Ngân hàng
Trường học

Túc cầu Gala Nữ

Tuần 3

Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm

UPPS vui vẽ
chạy

Gian hàng ngày
của mẹ - toàn
trường

Trưng bày cho
cha mẹ

Lễ kỷ niệm

6/5 - 10/5

Jindi 5C/1

Gian hàng ngày
của mẹ - Giờ ăn
trưa

Willis St (Nhóp
màu xanh lá)
5B/1
Ngân hàng
Trường học

Hành động Tuần 1
Tuần 4
13/5 - 17/5

Hội chợ Sách

Hội chợ Sách

Hội chợ Sách

Hội chợ Sách

Tập họp Đội

NAPLAN
Ngôn ngữ
Văn phạm
Viết văn

NAPLAN
Đọc hiểu

NAPLAN
Toán số

Chuyến tham
quan cho các
Mẫu giáo khác

Xe khám răng

Chuyến tham
quan của phụ
huynh Epalock
Bandicoots 5B/2

Ngân hàng
Trường học

Xe khám răng

SIT/Đội Lảnh
đạo

Hành động Tuần 2
Tuần 5

Chạy đua

20/5 - 24/5

Chuyến tham
quan của phụ
huynh Mẫu giáo
Cairnlea 5A/1
Chuyến tham
quan của phụ
huynh Willis St
(Nhóp màu xanh
trời) 5C/2

Chuyến tham
quan của phụ
huynh Jindi 5C/1
Chuyến tham
quan của phụ
huynh Mẫu giáo
Cairnlea 5A/1

Epalock Quolls
5A/2
Chuyến tham
quan cho các
Mẫu giáo khác

Epalock
Bandicoots 5B/2

Willis St (Nhóp
màu xanh trời)
5C/2
Lớp 1/2 du
ngoạn vườn thú

Ngân hàng
Trường học

Chuyến tham
quan của phụ
huynh Willis St
(Nhóp màu xanh
lá) 5B/1
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