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Cập nhật UPPS
Đã có hai tuần lễ bận rộn, vì chúng tôi đã tổ chức các
cuộc phỏng vấn nhân sự cho năm 2018, vì sự ra đi gần
đây của cô Elshaar và thực tế là chúng tôi sẽ từ biệt cô
Creasey vào cuối học kỳ này. Cô Creasey đã thành công
trong việc đạt được một vị trí giảng dạy tại một trường
học gần nhà cô. Chúng tôi chúc mừng cô ấy và chúc cô
ấy mọi điều tốt đẹp cho tương lai. Chúng tôi cũng
mong muốn được chào đón một số nhân viên mới thú
vị đến UPPS vào năm 2018, kết quả là cùng với 52 học
sinh cho lớp Prep mới.
Nhân viên mới của chúng tôi sẽ được giới thiệu trong
Bản tin trường kế tiếp của chúng tôi, vì chúng tôi vẫn
đang trong quá trình phỏng vấn các ứng viên và hoàn
thành tiếp thu nhân viên với các vị trí có liên quan.
Chúng tôi cảm kích sự kiên nhẫn và sự hiểu biết của
bạn liên quan đến vấn đề này, vì các quy trình như vậy
cần thời gian.

Tâm lý học tích cực cho phụ huynh
Bạn đã hoàn thành cuộc khảo sát miễn phí Signature
Strengths qua liên kết sau?
https://www.viacharacter.org/www/Character-StrengthsSurvey

Nếu có, bây giờ bạn có thể muốn tìm hiểu thêm, về
điểm mạnh của cá tính và cách chúng có thể hữu ích
để giúp bạn và con của bạn ở nhà. Khi tôi hoàn thành
Bằng Thạc sỹ về Lãnh đạo Trường, Giáo sư của tôi, Lea
Waters, đã dạy cho tôi và 29 Nhân viên Cấp Hiệu
trưởng khác trên toàn Tiểu Bang Victoria, sự liên quan
của cách tiếp cận dựa trên sức mạnh đối với việc dạy
và học. Cô ấy hiện là một tác giả đang được phát hành.
Cuốn sách trò chơi-thay đổi trò chơi của cô, và khóa
học trực tuyến trên mạng, có tiêu đề The Strength
Switch, tạm dịch là Công tắc Chuyển đổi Sức mạnh,
phù hợp với cha mẹ, thầy cô giáo, cố vấn của nhà
trường và các chuyên gia về sức khoẻ tâm thần làm
việc với thanh thiếu niên và gia đình. Nó kết hợp
nghiên cứu của Lea về nuôi dưỡng dựa trên sức mạnh,
và giáo dục tích cực, cùng với ba thập kỷ nghiên cứu từ
khoa học dựa trên sức mạnh và tâm lý học tích cực.
Lea cho thấy những lợi ích của việc xây dựng sức mạnh
của trẻ, chứ không phải là điều chỉnh những điểm yếu
của chúng, với nhiều bài tập thực hành, các hoạt động

và công cụ. Bằng cách chỉ cho bạn cách dùng "Sức
mạnh Chuyển đổi", bạn có thể giúp con bạn xây dựng sự
kiên cường, lạc quan và thành công. Cách tiếp cận này
nâng cao lòng tự trọng và năng lượng cho cả trẻ em và
thanh thiếu niên. Công tắc chuyển đổi Sức mạnh sẽ cho
bạn thấy rằng một sự thay đổi nhỏ có thể mang lại kết
quả rất lớn. Để biết thêm thông tin và truy cập vào một
số tài nguyên miễn phí của Lea, hãy truy cập:
https://www.strengthswitch.com/

Sự kiện sắp tới
Chúng tôi đã có một năm tuyệt vời với nhiều phụ huynh
để cảm ơn vì họ đã hỗ trợ học sinh, nhân viên và sự kiện
trường học của chúng tôi. "Buổi Trà Sáng hàng năm
dành cho Phụ Huynh Người trợ giúp / Người Tình
nguyện " của chúng tôi được tổ chức vào Thứ Tư 13
Tháng Mười Hai lúc 11 giờ sáng ở Tòa nhà 3. Xin vui
lòng đến cùng vào ngày này, để nhân viên UPPS có thể
bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với bạn.
Buổi trà sáng cuối cùng về văn hoá của chúng tôi đang
đến gần. Vui lòng tham gia cùng chúng tôi để kỷ niệm
dân số Polynesia của chúng tôi vào Thứ Sáu, 22 Tháng
Mười Hai, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ chiều. Mang theo
một miếng thức ăn để chia sẻ và ở lại để tìm hiểu văn
hóa này. Như ngày này sẽ là ngày cuối cùng của Học Kỳ
4, lễ kỷ niệm Polynesian sẽ theo sau Buổi tập họp toàn
trường cuối cùng của chúng tôi trong năm, do đó tất cả
Cha Mẹ / Người Giám hộ được mời đến tham dự buổi
tập họp này vào lúc 10 giờ sáng và Buổi Trà Sáng của
chúng tôi từ 11 giờ sáng.
Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó.
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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 12
Thứ Hai 11 tây

Tập họp toàn trường lúc 9 giờ tại tòa nhà 3

Thứ Tư 13 tây

Buổi trà sáng cho Phụ huynh người trợ giúp/Người
Tình nguyện tổ chức tại Tòa nhà 3 lúc 11 giờ
Trường UPPS Buổi hòa nhạc
Lớp Prep— Lớp 2 (3:30 giờ—4:30 giờ)
Lớp 3—Lớp 6 (5:00 giờ—6:00 giờ)

Thứ Năm 14 tây

Họp Hội đồng trường lúc 6:30 giờ.

Thứ Ba 19 tây

Lễ tốt nghiệp lớp 6 tại Tòa nhà 3 lúc 5 giờ

Thứ Tư 20 tây

Trường UPPS Ngày BluBuddies và xem phim

Thứ Sáu 22 tây

Buổi tập họp trường cuối cùng năm 2017 tại Tòa nhà 3
lúc 10 giờ sáng
Polynesian Buổi Trà sáng tại Tòa nhà 3 lúc 11 giờ sáng
Học sinh tan học lúc 1:00 giờ

Chính sách Khôn ngoan khi ở dưới nắng mặt trời

Chính sách UPPS và tiểu ban của Hội đồng trường đã lập ra chính sách Sunsmart cho trường vào năm 2015.
Bản chính sách này cho đăng trên trang mạng của trường để mọi người xem. Thông tin và kỳ vọng xây
dựng dựa trên hướng dẫn của Hội đồng Ung thư và của Bộ giáo dục và Phát triển (DET). Như là kết quả của
các nguyên tắc này, học sinh phải đội mũ trường từ ngày 1 tháng 9, chứ không phải là từ đầu Học kỳ
4, và bất cứ khi nào mức độ tia cực tím đạt 3 và trở lên, cho đến cuối tháng Tư. Trong khoảng
thời gian này, 'Không Mũ, Không Chơi' quy tắc sẽ được áp dụng và các biện pháp bảo vệ chống nắng sẽ
được thúc đẩy thông qua các Bản tin trường học, trang mạng và các buổi tập họp trường. Kết quả là, các
bậc cha mẹ được khuyến khích phải thận trọng bằng cách kiểm tra các chỉ số tia cực tím và đáp ứng phù
hợp để thúc đẩy sinh hoạt an toàn dưới ánh mặt trời. Có thể tìm đọc thông tin này trong trang mạng dưới
đây: http://www.bom.gov.au/vic/uv/melbourne.shtml
Xin hãy đảm bảo rằng con cái bạn có mũ trường riêng của họ để cho phép các em được tham gia đầy đủ ở
sân chơi trong giờ chơi.
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