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Luni, 11 ianuarie 2021  
 
 
 
Dragi părinți / îngrijitori,  
 
Sper că vă simțiți bine și vă păstrați în siguranță.  
 
După cum veți fi bine, Anul 10 este un an școlar crucial în ceea 
ce privește pregătirea elevilor pentru examenele GCSE care vor 
avea loc în vara anului 2022. În mod frustrant, anul curent 10 a 
ratat o cantitate semnificativă de învățare bazată pe școală în 
ultimul an. . În mod liniștit, mulți studenți din anul 10 s-au 
angajat foarte eficient în învățarea online primăvara trecută și s-
au întors la școală în septembrie 2020, capabili să se angajeze din nou cu cursurile în mod 
eficient. Este absolut esențial ca toți studenții din anul 10 să continue să se angajeze pe 
deplin cu lecțiile lor online până la jumătatea perioadei de februarie.  
 
Acest termen este absolut fundamental pentru șansele lor de a obține notele care vor 
deschide oportunități viitoare pentru fiecare persoană din grupul de ani. Învățarea online 
începe în această dimineață (luni, 11 ianuarie, la ora 8.30). Toate sarcinile pentru lecțiile de 
fiecare zi trebuie finalizate și trimise până la ora 18:00. Trimiterile vor fi monitorizate pe 
parcursul fiecărei zile. Vom lua legătura cu dvs. dacă se pare că copilul dvs. nu finalizează 
lucrarea. În cazul în care un elev nu reușește să depună lucrări pentru mai multe lecții, li se 
poate cere să frecventeze școala pentru o perioadă de timp pentru a corecta acest lucru. În 
aceste circumstanțe, ne vom asigura că copilul dvs. primește un test de flux lateral Covid19 
la sosire (în conformitate cu toate celelalte persoane de pe școală) și că respectă 
protocoalele de siguranță Covid19 care au fost stabilite în școală. Am prefera ca toți 
studenții să se angajeze cu succes la învățarea acasă unde sunt cei mai siguri și mai siguri în 
aceste momente dificile.  
 
Vă rugăm să nu ezitați să mă contactați direct dacă aveți întrebări cu privire la mai sus: 
john.whitehead@foresthigh.org.uk  
 
Cu stimă,  
 
John Whitehead Director 
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