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

Dragi părinți/ îngrijitori,
Este plăcerea mea de a invita copilul dumneavoastră să ia parte
la o distributie Web găzduit de Holocaust Educațieal Trust marți 26
ianuarie. Acest lucru a fost organizat pentru a oferi o
oportunitate unică de a auzi de la un supraviețuitor al
Holocaustului despre evenimentele care s-au întâmplat în timpul
1930 și 40 în întreaga Europă,și link-uri în programa de istorie a
școlii.
În timpul acesteiexprimateweb, studenții din
anii 9-11 vor auzi povestea Evei Kugler B.E.M,
care ne va spune despre timpul ei de viață în
Germania în timpul anilor 1930, fugind la Paris în 1939 și apoi găsirea
eventual refugiu în New York, SUA. Aceasta este cu adevărat o
oportunitate unică, deoarece numărul supraviețuitorilor este în scădere,
prin urmare, trebuie să profităm la maximum de aceste oportunități de a
ne implica în trecut.
Acest webexprimate va avea loc la 10am marți 26 ianuarie. Profesorii copilului
dumneavoastră au fost notificați și sunt conștienți de faptul că această sesiune va avea loc în
timpul lor de obicei lecțies pentrusubiectele lor. Sesiunea va dura aproximativ 1 oră.
Vă rugăm să rețineți că ne așteptăm ca elevii să abordeze această activitate ca și ar vorbi
cu Eva față în față și, prin urmare, va trebui să urmeze protocoalele de învățare online ale
școlii.
Pentru a vă conecta trebuie să utilizați aceste detalii:
Link către sesiune: https://het2021.stcast.tv/260/register
E-mail: Andrew.love@foresthigh.org.uk
Parolă: HET2021
Dacă aveți nevoie de orice informații suplimentare cu privire la acest eveniment, vă rugăm
să nu ezitați să mă contactați la Andrew.love@foresthigh.org.uk. Există resurse
suplimentare disponibile pe site-ul HET ar trebui să doriți să exploreze această zonă de istorie
în profunzime sau de a găsi resurse pentru a utiliza la domiciliu. Le puteți găsi folosind
https://www.het.org.uk/.
Al tău cu credință,
Andrew Love
Supraveghetor acoperire
Șef adjunct al Attenborough House

