
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marți, 28 februarie 2023 
 
Dragi familii SGS Forest 
, 
A fost minunat să vă urez bun venit copiilor la școală săptămâna aceasta. 
 
Înmânarea premiilor 
Mulțumim tuturor familiilor care au susținut seara noastră inaugurală de decernare a 
premiilor SGS Forest  înainte de jumătate de mandat. A fost minunat să sărbătorim succesul 
elevilor noștri și aștept cu nerăbdare  o mulțime de alte moduri în care vom face acest lucru 
pentru cât mai mulți studenți posibil în lunile următoare. 
 
Protestele studențești și „revoltele” 
Este posibil să fi văzut știri despre elevi care protestează în școli din diferite părți ale orașului 
tara. Motivele acestor proteste variază, dar toate se referă la aspecte ale regulilor școlare 
cu care elevii se simt nefericiţi. În unele cazuri, o minoritate de studenți le-au folosit 
proteste ca ocazii de a provoca pagube proprietății școlii. Protestele sunt organizate pe 
rețelele sociale – de obicei Snapchat – cu videoclipuri postate pe TikTok după eveniment. 
 
Am aflat că un posibil protest este planificat să aibă loc aici la SGS Forest 
mai tarziu saptamana asta. Susțin pe deplin elevii care doresc să contribuie la îmbunătățirea 
școlii noastre nevoia ca ei să învețe cum să-și susțină convingerile; dar, ca director, este al 
meu obligația legală de a se asigura că studenții sunt în siguranță și participă la lecții, 
susținându-și astfel umanitatea drepturile la securitatea persoanei (Declarația Universală a 
Drepturilor Omului, articolul 3) și la educație (Declarația Universală a Drepturilor Omului, 
articolul 26). Acesta este ceea ce este fiecare dintre regulile școlii noastre 
conceput pentru a realiza și acesta este motivul pentru care nu putem tolera studenții care 
refuză să participe lecții sau urmați acele reguli. 
Vă rugăm să vorbiți cu copiii dvs. despre modalitățile pozitive prin care pot influența 
schimbarea la școală, inclusiv: continuarea discuției cu mine sau cu alți membri ai 
personalului; e-mail sau scriindu-mi cu ei preocupări; și, înființarea unui consiliu studenți-
personal care este consultat cu privire la modificări și își propune propriile idei. 
 
Greva NEU joi 
Vă rugăm să rețineți că vom fi deschisi tuturor studenților joi. Vom pune împreună o 
orarul zilei, odată ce știm care personal nu este la școală. Prioritatea va fi pentru ani 
11 și 10 să aibă o zi cât mai aproape de normal, cu activități alternative în loc 
Anii 7, 8 și 9 dacă este necesar. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a trimite câteva 
grupuri de ani acasă mai devreme dacă trebuie neapărat, dar vom contacta familiile 
individual dacă acesta este cazul. 
 
Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră continuu. 
A ta, 
Alan Dane 
durere de cap 


