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Dragi părinți și îngrijitori, 
 

Ca parte a educației copilului dumneavoastră la SGS Forest, promovăm 
Bunăstare personală și dezvoltare printr-o cuprinzătoare 
Personal, social, de sănătate și economic (PSHE/Dezvoltare personală) 
program de educație. 
 

Educația pentru Dezvoltare Personală este disciplina curriculară care dă 
tinerilor cunoștințele, înțelegerea, atitudinile și practicile 
abilități de a trăi o viață sigură, sănătoasă și productivă și de a-și atinge întregul potențial. 
 

Vă scriu pentru a vă anunța că, în cursul anului viitor, clasa copilului dumneavoastră 
vor lua parte la lecții care se vor concentra pe relații 
aspect al acestui program. 
 

Prezentare generală a curriculum-ului pentru relații, educație sexuală (RSE) și dezvoltare personală pentru anul 
7-11 poate fi găsită pe site-ul nostru. Educația pentru dezvoltare personală este predată în întreaga școală în 
fiecare grup de an și este monitorizată și revizuită în mod regulat de personal și de organul de conducere. Vă 
rugăm să vizitați site-ul web al școlii pentru o prezentare generală a curriculum-ului sau poate fi găsit aici. 
 
Toată predarea dezvoltării personale are loc într-un mediu de învățare sigur și este susținută de valorile școlii 
noastre de creștere, învățare și valoare. 
 
Am dori să vă invităm să participați la o întâlnire informală de informare a părinților, miercuri, 28 septembrie, 
15.30-16.30, pentru a afla mai multe despre ceea ce va învăța copilul dvs., pentru a vedea materialele și 
resursele folosite în lecții și pentru a descoperi cum vă puteți sprijini cel mai bine copilul. pentru a discuta 
aceste subiecte acasă. 
 
Ca comunitate școlară, ne angajăm să lucrăm în parteneriat cu părinții; Feedback-ul recent al părinților a 
indicat că majoritatea covârșitoare a părinților continuă să susțină foarte mult programul de educație sexuală 
și relații. Dacă doriți să aflați mai multe sau să discutați despre orice nelămurire, vă îndemnăm să participați la 
ședința de informare și vă așteptăm cu nerăbdare acolo. 
 
Dacă doriți să participați, vă rugăm să îmi puteți trimite un e-mail la April.booker@foresthigh.org.uk pentru a 
vă confirma participarea. 
 

Cu stimă, 
 
doamna April Booker 
Director asistent 


