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Thưa phụ huynh mến,
Chúng tôi thực sự có một thời tiết hoang dã vào cuối
tuần và gió đã gây ra một số thiệt hại cho các tòa nhà
và sân trường của chúng tôi. May mắn thay các tình
nguyện viên làm việc, tổ chức Ngày Chủ nhật, đã giúp
chúng tôi dọn dẹp sân và hoàn thành nhiều dự án mà
chúng tôi sẽ không thể hoàn thành nếu không có sự
trợ giúp hào phóng từ các tình nguyện viên của chúng
tôi.
Thay mặt Hội Đồng Giáo Dục, cảm ơn quý phụ huynh
và các em đã bỏ thời gian quý báu của mình vào
Chủ nhật để hỗ trợ trường học.

Vị trí trống tại Hội đồng Nhà trường
Hội Đồng Nhà trường có một chỗ trống cho phụ huynh
và tôi kêu gọi phụ huynh đề cử vào chỗ này. Nhiệm kỳ
làm việc là cho đến tháng 3 năm 2019. Hội đồng
trường đang tìm kiếm một phụ huynh muốn đóng góp
cho trường và có ý định cống hiến tích cực để hướng
tới tương lai. Nếu bạn có thời gian để tham gia, xin vui
lòng thu thập một mẫu đơn đề cử từ Kathy tại văn
phòng. Chấm dứt nhận đơn Đề cử vào thứ Sáu, 11
tháng Tám, lúc 4 giờ chiều. Các cuộc bầu cử sẽ được
tổ chức, nếu có nhiều hơn một đề cử viên.

đến Chủ nhật, ngày 27 tháng 8.
Khoảng 30% phần trăm phụ huynh sẽ được mời tham
gia cuộc khảo sát năm nay. Tất cả câu trả lời cho cuộc
khảo sát là vô danh.
Kết quả điều tra sẽ được thông báo về trường vào cuối
tháng Chín. Các kết quả này được phân tích tại Hội
Đồng Giáo Dục và thông báo với phụ huynh, thông qua
trang web của trường.
Nếu bạn được lựa chọn ngẫu nhiên, tôi yêu cầu bạn
dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát vì ý kiến
của bạn quan trọng đối với chúng tôi và sẽ đóng góp
vào việc quản lý và tổ chức trong tương lai trường học
của chúng tôi.
Thư mời của phụ huynh sẽ được phân phát vào cuối
tuần này.

Andrea Federico
Hiệu trưởng

Về Khảo sát ý kiến phụ huynh 2017
Cuộc Điều tra ý kiến Phụ Huynh là một cuộc khảo sát
hàng năm được cung cấp bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo
được thực hiện giữa các mẫu phụ huynh được lựa
chọn ngẫu nhiên tại mỗi trường. Nó được thiết kế để
hỗ trợ trường học của chúng tôi để đạt được một sự
hiểu biết về nhận thức của cha mẹ về môi trường học
đường, sự tham gia của học sinh và các mối quan hệ
trong cộng đồng phụ huynh của chúng ta. Trường của
chúng tôi sẽ sử dụng kết quả khảo sát để giúp thông
tin và chỉ đạo chiến lược lập kế hoạch và cải tiến
trường học trong tương lai.
Năm nay, cuộc khảo sát sẽ được tiến hành trực tuyến
trên máy tính bởi ORIMA Research Pty Ltd và chỉ mất
15 phút để hoàn thành. Cuộc khảo sát có thể được
truy cập thông qua máy tính để bàn, máy tính xách tay,
máy tính bảng hoặc điện thoại di động, vào bất kỳ thời
gian thuận tiện nào, kể từ ngày thứ Hai, 7 Tháng Tám,
Lister Street, St Albans 3021
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng 8
Thứ Tư 2 tây

Phỏng vấn Phụ huynh /Giáo viên từ 2:30—6:30 giờ

Thứ Năm 3 tây

Phỏng vấn Phụ huynh /Giáo viên từ 2:30—6:30 giờ

Thứ Sáu 4 tây

Mặc vải Jean cho Ngày Genes
Hoop Time— Học sinh được chọn từ Lớp 3/4

Thứ Hai 7 tây

Tập họp toàn trường lúc 9:00 giờ tại Tòa nhà 3

Thứ Ba 8 tây

UPPS Lễ hội Vận động viên Nhà

Thứ Hai 21 tây

Tập họp toàn trường lúc 9:00 giờ tại Tòa nhà 3

Thứ Năm 24 tây

Buổi họp P & F lúc 9 giờ sáng

UPPS Lễ hội Vận động viên Nhà
Ở đâu : Công viên điền kinh Keilor Park
Khi nào : Thứ Ba ngày 8 tháng 8
Ai: mọi người đều được mời!

Chi phí : $7.00 cho mỗi học sinh!
Bạn phải mặc quần áo trong Màu Nhà
Đội nhà có nhiều điểm nhất vào cuối ngày sẽ thắng!

Bạn nghĩ gì về chương trình Nhà bếp và Vườn ở UPPS?

Tất cả học sinh lớp 1 - 4 của chúng tôi đều có tham dự Chương trình lớp học trong Nhà bếp và Vườn
mỗi hai tuần. Chúng tôi muốn tìm hiểu những gì bạn nghĩ về những lớp này, và những gì con bạn nói
với bạn về lớp học này.
Chúng tôi đang làm việc với Đại học Victoria để giúp trả lời câu hỏi này.
Con của bạn sẽ hoàn thành một cuộc khảo sát trong Tuần thứ 3 và 4, trong giờ học. Cha mẹ đang
nhận được một cuộc khảo sát, cùng với Bản tin này, để hoàn thành ở nhà (xem đính kèm tiếng Anh).
Đừng đặt tên của bạn vào cuộc khảo sát. Tất cả các câu trả lời của bạn đều được giữ kín.
Xin trả lại bản khảo sát hoàn chỉnh cho văn phòng trường, vào Thứ Tư, ngày 9 tháng Tám.
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