
 
 

Vision: To inspire students to become confident, ethical and compelling 
individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all. 

 
Values: Respect, Responsibility, Curiosity and Resilience 

 

                             

 
 

 
 
Joi, 21 ianuarie 2021 
 
 
 
Stimate părinte / îngrijitor, 
 
Joi, 11 februarie, vom organiza o seară de părinți îndepărtați pentru 
părinții tuturor elevilor din anul 9, care va avea loc între orele 16:00 și 
19:00. 
 
Testăm un nou sistem, care ne va permite să organizăm serile 
părinților virtuali mai fiabil și mai eficient. Grupul de ani al fiului / fiicei 
dvs. este primul care a folosit acest lucru: l-am folosit ca părinte și l-
am găsit foarte simplu. Puteți accesa sistemul de pe computer, laptop, 
tabletă sau ‘telefon. 
 
În curând veți primi o invitație prin e-mail pentru a rezerva întâlniri cu profesorii de bază ai fiului / 
fiicei dvs. - profesori ai disciplinelor actuale - engleză, matematică, știință, RE și fie sociologie, 
sănătate și îngrijire socială, fie sport. Sistemul vă va aloca programările astfel încât să fie cât mai 
apropiate posibil. Aceste întâlniri vor avea o durată de zece minute și, pe măsură ce sistemul este 
automatizat, fiecare se va termina după expirarea celor zece minute. Veți vedea apoi o 
„numărătoare inversă” pe ecran până la următoarea dvs. întâlnire, dacă nu este imediat după 
întâlnirea anterioară. 
 
Motivul pentru care ne concentrăm doar pe subiectele de bază inițial este pentru că suntem foarte 
conștienți de faptul că anul acesta este anul în care fiul / fiica dvs. își va alege opțiunile, de aceea am 
luat decizia de a organiza 2 seri: una pentru nucleu subiecte pe care fiul / fiica dvs. trebuie să le 
urmeze la GCSE, plus subiectele de opțiuni pe care le iau în prezent și una pentru subiectele de 
opțiuni pe care fiul / fiica dvs. are în vedere să le ia la nivelul GCSE / BTEC. 
 
Adjunctul șefului, doamna Cooper, vă va scrie în curând mai în detaliu despre procesul de opțiuni. 
Între timp, dacă aveți întrebări despre aranjamentele de seară ale părinților, nu ezitați să mă 
contactați: liane.pitcher@foresthigh.org.uk 
 
Cu stimă 
 
Liane Pitcher-Leigh 
Profesor asistent șef 
 
 


