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Thưa phụ huynh mến,
Đây là bản tin trường cuối cùng cho Học Kỳ 1. Đây
là một học kỳ rất bận rộn và thú vị. Tôi muốn
nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả nhân viên và các
bậc cha mẹ đã hỗ trợ tôi trong vai trò Hiệu
Trưởng phó, trong thời gian Andrea vắng mặt. Tôi
mong đợi sự trở lại của cô ấy và một Học kỳ 2 vui
vẻ.
Báo cáo tiến triển của UPPS là gì?
Như đã đề cập trong phần thông tin trước đây,
Học kỳ này, chúng tôi đang thử nghiệm việc giới
thiệu Báo cáo Tiến triển về học tập, nhằm cung
cấp cho bạn một cái nhìn khái quát về thành tích
học tập của con bạn trong lớp học của các em, vào
cuối học kỳ 1. Đề nghị bạn có một cuộc họp với
giáo viên của con bạn Nếu các khu vực học tập
khác nhau được ghi lại như là 'cần sự chú ý'. Một
cuộc họp có thể được sắp xếp bằng cách đưa về
phiếu trả lời đã kèm theo với báo cáo. Báo cáo
tiến triển trong học tập của học sinh được gửi ra
ngày Thứ Tư 29 Tháng 3.
Báo cáo tiến triển cho tôi biết con tôi như thế
nào?
Báo cáo này là hướng dẫn để cho biết con của bạn
đã học tập như thế nào trong năm, cả học vấn và
hành vi. Các Cuộc Họp Phụ Huynh / Giáo Viên
được khuyến khích nếu một đứa trẻ đã nhận
được 'cần sự chú ý' trong các lĩnh vực khác nhau
trong bản báo cáo. Giáo viên của lớp sẽ sắp xếp
một cuộc họp vào đầu Học kỳ 2 với những phụ
huynh đã điền và đưa về phiếu trả lời.

Tiến triển 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 triển của
con bạn, cho đến nay, đã được đánh giá dựa trên
những gì học sinh đã chứng minh trong lớp học và
cách thức mà các em áp dụng nỗ lực học tập của
mình.

Ai tham gia Hội Đồng Nhà Trường vào năm 2017?
Tôi kết thúc Bản tin này với lời chúc mừng đến các
phụ huynh và nhân viên sau đây đã được đề cử
thành công để trở thành thành viên mới của Hội
đồng Nhà trường năm 2017.

Các thành viên mới của chúng tôi là: Mohamed
Mustafa, Elissa Doxey, Troy Van De Wiel, Stephen
Pighin và Seifua Bekele. Các thành viên tiếp tục từ
năm rồi của chúng tôi: Aileen Korzeniewski, Amy
Koo, Jacqui Cooper và Zoe Thomson. Thành viên
DET mới của chúng tôi là: Kara Bell, các thành viên
DET tiếp tục từ năm rồi của chúng tôi:
Andrea
Federico, Linda Bekhet và Louise Dingley.
Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn những thành
viên của Hội Đồng Trường đã hoàn thành nhiệm kỳ
của họ. Cảm ơn đến Brooke Batty, Gus Aukuso và
Mick Mirovic vì những đóng góp của họ cho trường
trong khi tham gia vào Hội đồng trường. Xin cảm
ơn đặc biệt đến Joseph Reivers (Chủ tịch Hội đồng
Trường mãn nhiệm kỳ) và Luke Doxey (Phó Chủ
tịch), khi họ bàn giao chức vụ chủ tịch của họ.
Nhân viên Văn phòng mới của chúng tôi sẽ được
công bố trong bản tin tiếp theo của chúng tôi, vào
đầu Học Kỳ 2.
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Gia đình và bạn bè,
Đến bây giờ tất cả các trường học đã được thực sự ổn định trong năm học 2017 ...
Các bậc phụ huynh có con đi học tại Trường Tiểu Học University Park, có thể đã để ý các nhân viên
kiểm tra đậu xe của chúng tôi ở ngoài trường học. Các khu vực đậu xe quanh trường sẽ được tuần tra
thường xuyên và những vi phạm sẽ được giấy phạt cho bất cứ ai đậu xe trái phép. Phụ huynh hãy quan
sát những biển báo đậu xe quanh trường để tránh bị vi phạm.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn.

Ngày học sinh nước Úc đi xe đạp đến trường
Vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 3, UPPS đã tham gia Ngày đi xe đạp đến trường. Thật tốt cho những học
sinh và gia đình đã có nỗ lực lớn để đi xe đạp, trượt băng, đi scooter hoặc đi bộ đến trường. Chúng tôi
đã có 45 học sinh đã đi học bằng xe đạp và xe scooter và nhiều người thì đi bộ!
Mỗi thứ sáu, Đội trưởng Nhà của chúng tôi mặc áo sơ mi màu xanh tươi sáng của họ để thu thập mọi
lớp Hands Up !! Chúng tôi ghi chép lại số học sinh và lớp học ghi lại phương thức đi học của học sinh
vào mỗi thứ Sáu, bạn có thể đến trường bằng xe đạp, skateboard, scooter, đi bộ, xe hơi hoặc phương
tiện giao thông công cộng. Lớp học thu thập được nhiều dữ liệu nhất mỗi tháng sẽ nhận được một huy
chương và có những giải thưởng tuyệt vời dành cho những học sinh đã ghi lại Hands Up !!

Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới
Năm 2017
Thứ Sáu 31 tây

Ngày cuối Học kỳ 1 — Học sinh ra về 2:30 giờ
P&F xổ số vé số Phục sinh lúc Tập họp toàn trường lần cuối
Buổi tập họp toàn trường lúc 1:00 giờ tại Tòa nhà 3
Ghi chú: sau buổi tập họp sẽ có Buổi trà trưa cho Phụ huynh
Sinh hoạt Văn hóa tại Tòa nhà 3

Học kỳ 2 Tháng 4
Thứ Ba 18 tây

Ngày đầu Học kỳ 2

Thứ Năm 20 tây

Ngày Soccer Gala con trai lớp 5/6

Thứ Hai 24 tây

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

Thứ Ba 25 tây

Ngày ANZAC nghỉ lễ công cộng
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