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Phụ huynh thân mến,
của con bạn với giáo viên. Cảm ơn cha mẹ đã tham dự
tối thứ Tư tuần trước. Nếu bạn không thể tham dự, vui
lòng tìm thời gian để chia sẻ với giáo viên bất cứ thông
tin nào bạn cho là quan trọng để họ hiểu sâu hơn về
con của bạn. Cơ hội tiếp theo cho cha mẹ nhận được
phản hồi về sự tiến bộ của con sẽ được thông qua một
báo cáo tạm thời được phân phát vào đầu Học kỳ 2.

Tôi cảm thấy khó tin rằng chúng ta đã đi qua một nửa
của Học kỳ đầu tiên và chúng tôi đang hướng tới kỳ
nghỉ Phục Sinh của chúng tôi. Học sinh đã hoàn thành
bắt đầu chương trình UPPS của chúng tôi và đã ổn định
vào chương trình học chính của chúng tôi. Nếu bạn có
bất kỳ thắc mắc liên quan đến các đề tài trong bản tin
dưới đây, xin vui lòng liên hệ với tôi, trong giờ học, qau
số 9366 1356.

Tôi sẽ đợi con ở đâu vào cuối ngày?
Đại diện cho phụ huynh trong Hội đồng trường năm
2018 là ai?

Một khởi đầu tốt đẹp cho năm học đòi hỏi con của bạn
phải đến trường đúng giờ và tại UPPS chúng tôi muốn
tất cả các trẻ em đến trường vào 8 giờ 45 phút sáng,
sẵn sàng vào lớp học khi nhạc bắt đầu chơi lúc 8 giờ 50
phút sáng. Đối với phụ huynh mới, học sinh của chúng
tôi vào lớp học khi nghe nhạc "chào đón" bắt đầu mà
không xếp hàng để có thể được tổ chức và sẵn sàng để
bắt đầu học tập lúc 8:55 giờ sáng, khi chuông đầu tiên
reo. Tất cả học sinh nên ngồi trong lớp học của mình,
trước 8:55 giờ và bất cứ học sinh nào đến sau thời gian
này sẽ được yêu cầu lấy giấy đến trường trễ từ văn
phòng.

Xin chúc mừng các phụ huynh sau đây là những ứng cử viên
thành công cho Hội Đồng Giáo Dục 2018. Sự tham gia của
phụ huynh luôn được đánh giá cao tại UPPS và tôi muốn làm
việc với hội đồng để cải thiện kết quả cho trường của chúng
tôi.
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Chúng tôi yêu cầu tất cả cha mẹ hộ tống con mình đến
cửa lớp học và để chúng ở đó với giáo viên của họ. Vào
cuối ngày, cha mẹ được mời đến phòng mát mẻ (hoặc
ấm áp) trong phòng màu đỏ cho đến khi chuông cuối
cùng reo vào lúc 3:15 chiều. Xin đừng vào các tòa nhà
hoặc lớp học cho đến khi chuông rung.

Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc phỏng vấn phụ hunh và
giáo viên UPPS

Tại sao nhà trường lại có chính sách không rác rưởi /
bao gói cho bữa trưa?

Các cuộc phỏng vấn giữa phụ huynh và giáo viên là một
cơ hội để bạn gặp và làm quen với giáo viên của con
mình và thúc đẩy mối quan hệ tích cực và tôn trọng với
UPPS. Đây là cơ hội chia sẻ thông tin về tiến bộ, sở
thích và nhu cầu của con bạn và thảo luận về việc học

Năm 2017, với việc bổ sung thêm một khu vực ăn uống
ở phía trước của trường, UPPS thực hiện một chính
sách không rác / không có giấy bọc. Điều này yêu cầu
trẻ em bỏ giấy bọc đồ ăn trước khi đi ra ngoài để chơi
để giảm thiểu rác ở sân. Phụ huynh có thể hỗ trợ
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trường học bằng cách dùng các hộp đựng có thể tái sử dụng để đựng thức ăn trưa. Nếu có thể không sử dụng
các túi giấy bọc đồ ăn, hộp đựng đồ chơi, hộp đựng đồ uống hoặc túi ni lông khóa đóng lại. Các học sinh Lớp 6
lãnh đạo môi trường của chúng tôi theo dõi tính duy trì của sáng kiến này như là một phần của vai trò lãnh đạo
của họ.
Điều gì xảy ra nếu con tôi không có mũ, ở trường?
UPPS có chính sách khôn ngoan dước ánh mặt trời để đảm bảo rằng tất cả học sinh và nhân viên đều được bảo
vệ tốt trước sự phơi nhiễm tia cực tím.
•
Tất cả học sinh được yêu cầu đội mũ bảo vệ mặt, cổ và tai của mình, nghĩa là đội mũ rộng hoặc đội nón xô,
bất cứ khi nào họ ra ngoài. Mũ Bóng chày hoặc mũ cao su không được coi là một phần của Đồng phục học sinh.


Cha mẹ có thể mua nón trường học bằng cách đặt hàng tại văn phòng. Mũ là $ 12 và có cỡ nhỏ, trung bình
và lớn.

Tại UPPS, nếu KHÔNG có mũ, thì KHÔNG được chơi, vì vậy hãy đảm bảo rằng con bạn có trách nhiệm đi học,
mang theo mũ, mỗi ngày.
Cảm ơn bạn đã hợp tác trong vấn đề này.

Andrea Federico
Hiệu trưởng

Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng 3
Thứ Sáu 2 tây

P & F Bánh mì xúc xích

Thứ Hai 5 tây

Tập họp toàn trường lúc 9 giờ sáng tại Tòa nhà 3

Thứ Năm 8 tây

Đêm Gia đình Toán Lớp Prep—Lớp 2 chi tiết thông báo sau

Thứ Sáu 9 tây

P & F Gây quỹ Ngày cuối đặt mua Bột Cookie

Thứ Hai 12 tây

Nghỉ lệ công cộng—Ngày Lao Động

Thứ Ba 13 tây

Lớp 3– 6 đi du ngoạn Open Water

Thứ Hai 19 tây

Tập họp toàn trường lúc 9 giờ sáng tại Tòa nhà 3
Họp Hội đồng Giáo dục lúc 6:30 giờ chiều

Thứ Tư 28 tây

P & F Gây quỹ nhận hàng Bột Cookie

Thứ Năm 29 tây

Ngày cuối Học kỳ 1 Xổ số Phục sinh
Học sinh tan học lúc 2:30 giờ
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