
 
 

Vision: To inspire students to become confident, ethical and compelling 
individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all. 
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5 ianuarie 2021 
 
Dragi părinți / îngrijitori, 
 
Sper că tu și familiile voastre vă simțiți bine și vă simțiți în siguranță. 
 
După cum veți ști, reintrăm într-o perioadă de blocare națională care 
va dura cel puțin șase săptămâni. În acest timp suntem hotărâți că 
elevii noștri continuă să învețe în mod eficient și că cei care vor veni la 
școală rămân sănătoși. Deși am întârziat programul nostru de testare 
în masă pentru moment, vom oferi tuturor celor care vin la fața locului 
un test de debit lateral (LFT). Acest test ne va permite să ne asigurăm 
în continuare că siguranța studenților și a personalului care va veni 
zilnic. Ambiția noastră este de a oferi tuturor membrilor comunității 
școlare LFT-uri înainte ca școala să se redeschidă complet. Sprijinul și 
cooperarea dvs. cu această inițiativă vor fi mult apreciate. 
 
După ce am făcut testul eu în această dimineață, vă pot liniști că nu trebuie să fiți nervos. Vă rugăm 
să vă asigurați că copilul dvs. aduce cu ei un formular de consimțământ atunci când ajunge la școală. 
 
FHS este, de asemenea, determinat că fiecare student ar trebui să continue să învețe în mod eficient. 
Suntem foarte conștienți de faptul că fiecare 10% din lecțiile ratate echivalează cu o notă pierdută la 
GCSE. Niciun student de la FHS nu își poate permite să rateze orice învățare. Prin urmare, ne vom 
aștepta ca toți elevii să aibă acces la toate lecțiile pentru fiecare zi între orele 8:30 și 18:00. Toate 
lucrările trebuie trimise până la ora 18:00. Dacă lucrările nu sunt finalizate în mod consecvent, vom 
insista ca elevii să vină la școală să lucreze. Suntem în curs de a crea zone ale școlii pentru acei elevi 
care nu sunt capabili să lucreze eficient acasă. Următoarele șase săptămâni sunt cruciale pentru 
viitorul copilului tău; vrem să lucrăm în parteneriat cu dvs. și să ne asigurăm că viitorul lor este plin 
de oportunități și fericire. Asta mai ales pentru anul 11. Următoarele câteva luni le oferă tuturor 
șansa de a produce lucrări de înaltă calitate. Acest lucru va oferi dovada că profesorii lor trebuie să le 
acorde o notă evaluată de centru care îi va face să urmeze cursuri care le pot transforma șansele de 
viață anul viitor. 
 
FHS este hotărât să profite la maximum de oportunitățile de învățare independentă și susținută 
oferite de următoarele săptămâni. Vă rugăm să nu ezitați să mă contactați pe 
john.whitehead@foresthigh.org.uk dacă aveți întrebări. Dacă aveți nevoie de tipuri specifice de 
asistență, vă rugăm să îl contactați pe domnul Fisher pe david.fisher@foresthigh.org.uk sau pe 
domnul Love pe andy.love@foresthigh.org.uk. Ei vor putea să vă direcționeze către persoana 
potrivită. 
 
Vă rugăm să aveți grijă de voi și de familia voastră. 
 
Cu stimă, 
  
John Whitehead 
Director 
 


