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individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all.
Values: Respect, Responsibility, Curiosity and Resilience

Mai 2021
Dragi părinți / îngrijitori,
Sper că sunteți cu toții bine și începeți să vă simțiți mai optimisti cu privire
la evoluția treptată înapoi la normalitate.
După cum știți, FHS sa concentrat pe o abordare plină de compasiune,
amabilă și creativă pentru reintegrarea elevilor în școală. Consecința a
fost că participarea noastră a fost în concordanță cu perioada anterioară
pandemiei și studenții noștri s-au angajat din nou cu învățarea cu succes.
Am căutat să fim plini de compasiune în ceea ce privește oferirea timpului
părinților / îngrijitorilor pentru a le restabili copiilor o uniformă complet
echipată și un kit PE până în septembrie 2021.
În schimbul acestor considerații, am aprecia foarte mult sprijinul dvs. cu privire la o serie de probleme
cheie.
Creșterea utilizării telefonului mobil în școală. Protocoalele Covid 19 ne-au restricționat capacitatea de
confiscare a telefoanelor. Vă rugăm să rețineți că, de marți, 11 mai, telefoanele vor fi confiscate dacă sunt
la școală fără permisiunea directă a unui profesor. Ele vor fi returnate elevilor la sfârșitul zilei după prima
confiscare. Orice confiscare ulterioară va impune părinților / îngrijitorilor să vină la școală pentru a ridica
telefonul.
Purtarea de hanorace non-FHS, îmbrăcăminte de sport non-FHS, treninguri și bijuterii (inclusiv piercinguri) a crescut semnificativ. Vă rugăm să rețineți că oricăror elev care ajunge la școală miercuri, 12 mai și
după aceea, îmbrăcat fără uniformă FHS, i se va cere să îl scoată la sosire. O inspecție uniformă va avea
loc în dimineața zilei de miercuri, 12 mai. Vom arăta compasiune și înțelegere în cazul în care elevii au
nevoie de timp pentru a înlocui uniforma (de exemplu, blazere și cravate). Nu vom permite studenților să
poarte în continuare niciunul dintre articolele menționate mai sus.
Orice elevi care nu sunt în uniformă FHS miercuri dimineață vor fi trimiși acasă și rugați să se întoarcă
îmbrăcați corespunzător. Dacă există un motiv întemeiat pentru care copilul dumneavoastră nu poate fi
în uniformă în acea dimineață, vă rugăm să trimiteți o notă semnată la școală sau sunați-o pe doamna
Cinderey la recepția școlii.
Există un grup restrâns de studenți care ajung cu întârziere la școală în majoritatea zilelor. De marți, 11
mai, orice student care întârzie va primi un VMIR automat de 15 * vineri după-amiază pentru a-l corecta.
Fiecare notă târzie din săptămână va adăuga un plus de 15 minute la acest * VMIR.
Apreciem foarte mult sprijinul dvs. pentru a readuce FHS la standardele noastre înalte normale.
Vă rugăm să nu ezitați să mă contactați john.whitehead@foresthigh.org.uk dacă aveți întrebări sau
sugestii.
Cu stimă,
John Whitehead
Director

* VMIR - Valorile fac o întâlnire corectă

