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Phụ huynh thân mến
Thật là một tuần tuyệt vời để trải nghiệm ở
Canberra với các học sinh lớp 5/6 !!! Chúng tôi
rời Melbourne với rất nhiều dự đoán nhưng
không thực sự mong đợi trở lại Melbourne với
một Thủ tướng mới cai trị Úc. Chuyến đi này là
một thành công lớn và các học sinh của chúng tôi
đã tự hào về trường học của chúng tôi, hiển thị
các giá trị trường học của chúng tôi, mọi lúc, và
hỗ trợ lẫn nhau trong suốt cả tuần.
Tôi đặc biệt ấn tượng với kiến thức của học sinh
về Thượng viện và Hạ viện khi họ đến thăm Tòa
nhà Quốc hội. Họ rất vinh dự được gặp
Bill
Shorten danh dự, đích thân, và hỏi ông nhiều câu
hỏi giáo dục. Mặc dù sự hỗn loạn xảy ra xung
quanh chúng ta, vào thứ Năm, chúng tôi đã may
mắn được gặp nhiều chính trị gia đang hành
động như ngày diễn ra.
Tôi luôn tự hào về các học sinh và nhân viên của
chúng tôi và tôi xin cảm ơn các bậc cha mẹ đã tin
tưởng chúng tôi với con cái của họ trong tuần và
Miss Bell, ông Mirovic và cô Bekhet, đã làm việc
chăm chỉ để hoạch định và cung cấp một chương
trình được tổ chức tốt và cung cấp thông tin.
Cảm ơn bạn.
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Bạn đã ghi danh cho con mình vào năm 2019
chưa?
Đây là thời gian của năm một lần nữa, nơi chúng
tôi đang hoàn tất đăng ký lớp Prep của chúng tôi
cho năm tới. Nếu bạn chưa đăng ký con trai / con
gái của bạn hoặc biết các phụ huynh khác vẫn chưa
ghi danh, tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành quá
trình này càng sớm càng tốt? Thư sẽ được phân
phát cho phụ huynh của học sinh ghi danh, trong
vòng 2 tuần tới và sự định hướng sẽ bắt đầu vào
tháng Mười. Cảm ơn sự hỗ trợ và khuyến nghị liên
tục của trường chúng tôi cho người khác.

Thay đổi ngày cho Ngày Giảng dạy UPPS tiếp
theo.
Do thời gian sẵn có của người trình bày, ngày
giảng dạy được đề xuất cho thứ Tư, ngày 12 tháng
9 đã được thay đỗi lại vào thứ Tư ngày 21 tháng 11.
Tất cả học sinh được yêu cầu phải đi học vào ngày
12 tháng 9, học kỳ này. Xin lỗi đã làm phiền.

Bạn đã hoàn thành Khảo sát ý kiến phụ huynh
trực tuyến chưa?
DET đã gia hạn ngày kết thúc cho Khảo sát ý kiến
phụ huynh trực tuyến đến Chủ nhật 2 tháng 9 năm
2018. Phụ huynh có thể gửi các bản khảo sát trực
tuyến hoàn chỉnh cho đến 11:59giờ tối Chủ nhật 2
tháng 9 năm 2018.
Cảm ơn sự tham gia của phụ huynh trong cuộc
khảo sát trực tuyến năm 2018.
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Chính sách khôn ngoan khi ở dưới mặt trời (Sunsmart)
Tiểu ban Chính sách và Thủ tục UPPS của Hội đồng Trường học phát triển Chính sách Sunsmart của
chúng tôi trong năm 2015. Chính sách có sẵn trên trang web của trường để xem. Thông tin và kỳ vọng
được xây dựng dựa trên các hướng dẫn của Hội đồng Ung thư và Bộ Giáo dục và Đào tạo (DET). Theo
kết quả của các hướng dẫn này, học sinh được yêu cầu đội mũ trường học từ ngày 1 tháng 9, thay vì từ
đầu học kỳ 4, và bất cứ khi nào mức UV đạt từ 3 trở lên *, cho đến cuối tháng 4.
Trong thời gian này, quy tắc 'Không Mũ, Không chơi' sẽ được áp dụng và các biện pháp chống nắng bổ
sung sẽ được quảng cáo thông qua Bản tin trường, Trang web và Các buổi Tập họp của trường. Do đó,
các bậc cha mẹ được khuyến khích thận trọng bằng cách kiểm tra chỉ số UV và phản ứng phù hợp để
thúc đẩy thực hành an toàn dưới mặt trời. Thông tin này có thể được tìm thấy trên trang web sau đây:
http://www.bom.gov.au/vic/uv/melbourne.shtml
Hãy đảm bảo rằng con bạn và / hoặc trẻ em có quyền sử dụng mũ trường học của riêng mình để cho
phép họ tham gia đầy đủ vào sân chơi trong thời gian nghỉ.
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Thưa quý phụ huynh / người giám hộ,
Trường học của chúng tôi là một phần của Tuần lễ eSmart quốc gia đang tham gia vào Tuần lễ eSmart quốc gia của
Alannah & Madeline Foundation từ ngày 2 - ngày 8 tháng 9 năm 2018, thể hiện cam kết giữ trẻ em, thanh thiếu
niên và người lớn an toàn khi sử dụng trực tuyến.
Được tổ chức trùng với Tuần lễ Bảo vệ Trẻ em Quốc gia, Tuần eSmart Quốc gia tạo ra nhận thức, giải pháp và ý
tưởng, và khuyến khích toàn thể cộng đồng thông minh, an toàn và có trách nhiệm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật
số.
Trường tiểu học University Park là một trường eSmart. Từ khi chúng tôi lần đầu tiên được đăng ký với chương
trình eSmart, chúng tôi đã được giới thiệu nhiều chính sách và hoạt động mới để cải thiện cách thức trường học
chúng tôi quản lý an toàn mạng, bắt nạt và đe doạ trực tuyến.
Giám đốc điều hành của Alannah & Madeline Foundation, Lesley Podesta, cho biết sáng kiến Tuần lễ eSmart quốc
gia năm ngoái đã chứng tỏ tầm quan trọng của cộng đồng người Úc đối với việc bảo vệ những người trẻ tuổi trên
mạng. Cô giải thích rằng các chương trình Foundation như eSmart Schools và eSmart Libraries là trụ cột trong việc
giáo dục mọi người ở mọi lứa tuổi về an toàn mạng.
“Internet là một nơi tuyệt vời để học tập, sáng tạo và giữ liên lạc, nhưng cứ một trong năm người Úc trẻ tuổi bị bắt
nạt trên mạng thì điều quan trọng là chúng tôi đầu tư cho cộng đồng những kỹ năng mà họ cần phải chịu trách
nhiệm và trực tuyến an toàn, ”bà Podesta nói.
“Cách tốt nhất để xây dựng một eSmart Úc là tham gia với toàn thể cộng đồng. Chúng ta biết rằng Tuần eSmart
quốc gia cho chúng ta cơ hội quảng bá các chủ đề và thông điệp quan trọng bằng cách tạo các hoạt động hấp dẫn
cho tất cả người Úc. ”
Tuần lễ eSmart quốc gia là một sáng kiến được phát triển bởi Alannah & Madeline Foundation,
Telstra Foundation.
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