
 
 

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, 
 
Sper că vă simțiți bine și că dvs. și familiile dvs. ați avut o vară grozavă. 
Aș dori să mulțumesc părinților / îngrijitorilor noului nostru an 7 
pentru sprijinul și implicarea lor în Școala de vară FHS. A fost un mare 
succes datorită sprijinului dvs. 
 
Așteptăm cu nerăbdare să-i revedem pe toți elevii noștri luni, 6 
septembrie 2021. Vă puteți asigura că copilul dumneavoastră poartă 
uniforma corectă, așa cum este descris pe site-ul școlii. la 
https://academytrust.sgscol.ac.uk/the-forest-high-
school/parents/uniform 
 
Uniformă | Liceul Forest - South Gloucestershire și Stroud College 
Mândrie în apartenență. Credem că uniformitatea este importantă pentru a contribui la etosul școlii 
și pentru a stabili un ton adecvat. Susține comportamentul și disciplina pozitive; încurajează 
identitatea și sprijinul pentru Liceul Forest. academytrust.sgscol.ac.uk 
 
Orice elevi care sosesc fără a purta uniforma corectă va primi fie uniforma de purtat pentru ziua 
respectivă, fie li se va cere să se întoarcă acasă pentru a se îmbrăca corespunzător. După cum sa 
menționat într-o scrisoare anterioară, elevilor li se va permite să poarte trusa FHS PE în zilele în care 
au acest subiect. Aceasta nu va fi prima zi de mandat. 
 
Vă rugăm să vă asigurați că copilul dumneavoastră are echipamentele esențiale enumerate mai jos: 
• Două pixuri negre (min.) 
• Pix albastru 
• Creion 
•Rigla 
•Cauciuc 
• Carte de lectură 
• Calculator (poate fi achiziționat de la școală în prima săptămână) 
• Ascuțitor 
• Cutie pentru creioane 
 
Luni, elevii trebuie să ajungă la școală la următoarele ore: 
 
8.30am Toți elevii din anul 7 ajung. Vor fi alături de tutori pentru primele două perioade ale zilei. 
 
9.30am Anii 8/9/10/11 sosesc și merg direct la camerele lor pentru o perioadă 
 
10.30 Pauză pentru toți elevii 
 
10.50am Perioada 3 lecție și lecție normală pentru restul zilei 
 
 

https://academytrust.sgscol.ac.uk/the-forest-high-school/parents/uniform
https://academytrust.sgscol.ac.uk/the-forest-high-school/parents/uniform


 
 
 

 

 
Covid19 Sănătate și siguranță 
 
FHS va începe o mișcare prudentă și atentă înapoi la normalitate din septembrie 2021. Modificările 
trebuie finalizate din cauza impactului continuu al variantei Delta. 
 
Începând cu 6 septembrie, elevii vor începe să se deplaseze în jurul școlii pentru a experimenta 
predarea specifică subiectului în camere specializate. De asemenea, ne pregătim să ne întoarcem la 
pauzele obișnuite și la pauzele de prânz. Vom monitoriza modul în care funcționează acest lucru în 
primele două săptămâni pentru a stabili dacă este durabil. Vă rugăm să vă asigurați că copilul 
dumneavoastră continuă să poarte o mască la școală; vor fi încă necesare în spațiile interioare în 
momentele în care se adună un număr mare de ex. cantina la pauză și la prânz. 
 
Pentru a ne asigura că începem anul în siguranță, vom cere tuturor studenților să aibă două teste de 
flux lateral (LFT) înainte de a reveni luni 6 septembrie. Pentru a facilita acest lucru, vă vom cere ca 
copilul dumneavoastră să efectueze aceste teste joi, 2 septembrie, și un al doilea, duminică, 5 
septembrie. Vă rugăm să furnizați FHS dovada rezultatelor acestor teste prin e-mail 
(info@foresthigh.org.uk). Ar fi util dacă ați putea scrie numele copilului dvs. și grupul de ani pe 
cartușul de testare și / sau pe e-mail. 
 
Dacă nu aveți LFT-uri disponibile și nu le puteți obține la nivel local, vă rugăm să colectați o cutie de 
teste de la FHS joi, 2 septembrie. Școala va fi deschisă de la 8.30 la 15.30 pentru a ajuta la acest 
lucru. 
 
Dacă copilul dvs. este scutit de testare, vă rugăm să trimiteți prin e-mail adresa de mai sus înainte de 
ora 13:00, vineri, 3 septembrie. 
 
Apreciem foarte mult sprijinul dvs. cu toate cele de mai sus. Vă rugăm să nu ezitați să mă comunicați 
dacă aveți nevoie de clarificări. 
 
Cu stimă, 
 
John Whitehead 
Director 
 
 
 
 


