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Thưa phụ huynh mến,
Đã có một số thay đổi đối với nhân viên của chúng tôi
ở Học kỳ này. Ông Andrew Tudor nghỉ hưu từ Bộ Giáo
dục (DET) và là một nhân viên lâu năm của UPPS. Ông
Tudor đã làm việc tại UPPS trong 36 năm, có ảnh
hưởng rất lớn đến các đồng nghiệp và nhiều học sinh
trong nhiều năm. Nhân viên và gia đình đã kỷ niệm
những thành tựu của ông trong một buổi tiệc riêng và
tôi cảm ơn cha mẹ đã dành thời gian đến trường vào
ngày cuối cùng của ông để chào tạm biệt và chúc ông
tốt. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy ông Tudor
liên tục, khi ông làm việc như một Giáo viên thay thế
tạm thời trong tương lai. Bà Harrison đã trở lại UPPS
và hiện đang dạy lớp 3 / 4C, khi chúng tôi phỏng vấn
giáo viên để làm thường trực.
Bà Robinson bắt đầu nghỉ sinh vào Thứ Sáu, ngày 18
tháng 8 và bà Boucher đang dạy Prep B, vì chúng tôi
Phỏng vấn giáo viên để làm thường trực để bắt đầu
Học kỳ 4.

Những thay đổi trong Đạo luật được thiết kế để tăng
cường sự bảo vệ trẻ em của Victoria bằng cách áp dụng
các khuyến nghị chính từ Ủy ban Hoàng gia vào các
Thể chế phản ứng đối với lạm dụng tình dục trẻ em.

Tuyển dụng Phụ huynh thành viên không thường
xuyên vào Hội đồng Trường

Các tình nguyện viên phụ huynh được khuyến khích liên
lạc với trường học của con em để xác định xem nhà
trường có yêu cầu họ cần Thẻ Làm Việc với Trẻ Em hay
không.

Chúc mừng Michele Barbirotto là ứng cử viên thành
công cho vị trí phụ huynh / người giám hộ trong Hội
Đồng Trường. Cô điền vào chỗ trống được quảng cáo
trong các bản tin trước đó.

Thông tin và mẫu đơn của học sinh
Học sinh rất thường xuyên được phát cho các bản
thông tin để mang về nhà cho cha mẹ. Các bản thông
tin còn dư lại được trả lại cho văn phòng hàng ngày,
nếu con của bạn vắng mặt trong một ngày cụ thể, vui
lòng kiểm tra với giáo viên lớp học của con hoặc Kathy
trong văn phòng để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ
thông tin liên lạc nào. Bạn có thể trợ giúp bằng cách
kiểm tra túi xách của con mỗi ngày. Cảm ơn sự hỗ trợ
của bạn.

Điều này có ý nghĩa gì đối với cha mẹ?
Những thay đổi đối với Đạo luật đã không thay đổi các
quy định liên quan đến cha mẹ.
Cha mẹ, hoặc người thân trực tiếp, là người tình
nguyện tại trường học của con họ như là một phần của
hoạt động mà con của họ tham gia là luật pháp không
yêu cầu họ cần phải kiểm tra WWC.
Tuy nhiên, các trường được khuyến khích phát triển các
chính sách riêng của họ để đánh giá và xác minh tính
phù hợp của tình nguyện viên và khách đến trường và
có thể quyết định yêu cầu phụ huynh phải kiểm tra
WWC, tùy thuộc vào hoạt động và tính chất của công
việc tình nguyện đang được thực hiện.

Andrea Federico
Hiệu trưởng

Trường Tiểu học University Park là Trường An
toàn Trẻ em
Những thay đổi đối với Đạo luật Làm việc với Trẻ em
năm 2005 (Đạo Luật) bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm
2017.
Lister Street, St Albans 3021
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới
NGÀY NGÂN HÀNG TRƯỜNG là mỗi ngày thứ Ba trong tuần

Tháng 8
Thứ Năm 31 tây

P & F Gian hàng Ngày của Cha (học sinh Lớp Prep—
Lớp 2)

Tháng 9
Thứ Sáu 1 tây

P & F Gian hàng Ngày của Cha (học sinh Lớp 3—Lớp 6)

Thứ Hai 4 tây

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

Thứ Tư 6 tây

UPPS Triển lãm Nghệ thuật từ 4—7 giờ tối

Thứ Sáu 15 tây

UPPS Ngày mặc quần áo màu Footy và bánh mì kẹp
xúc xích
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