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

Stimate părinte / îngrijitor,

Speram să putem organiza o seară de părinți în acest termen; totuși,
după cum știți, fără îndoială, acest lucru nu va fi posibil acum. Întrucât
fiul / fiica dvs. se află în anul 11, este deosebit de important să
explorăm alte modalități prin care putem discuta despre progresele
sale cu dvs.
Săptămâna viitoare veți primi un raport intermediar de progres pentru matematică, engleză și
știință. Dacă avem anumite îngrijorări cu privire la progresul fiului / fiicei dumneavoastră în orice
subiect, vă vom contacta pentru a organiza o discuție telefonică, care va avea loc joi, 12 noiembrie,
între orele 16:00 și 19:00. Aș fi recunoscător dacă ați putea indica preferința dvs. în ceea ce privește
apelul telefonic sau apelul Zoom în spațiul prevăzut mai jos. Dacă nu avem nicio îngrijorare imediată
cu privire la progresul copilului dumneavoastră, nu vă vom contacta în această etapă.
Recunoaștem că este un moment dificil pentru studenții din anul 11: nivelul actual de speculații cu
privire la examenele GCSE din presă se dovedește deosebit de inutil. Guvernul a informat că
consideră că examinările GCSE sunt cel mai eficient mod de a măsura progresul fiului / fiicei
dumneavoastră; sunt convinși că intenționează ca aceste examinări să continue anul viitor, cu datele
revizuite: vor începe luni, 24 mai și se vor încheia vineri, 2 iulie (rețineți că aceste date sunt doar
pentru examenele GCSE: datele BTEC pot diferi ). Vă rugăm să fiți siguri că vă vom comunica orice
noutate de îndată ce o vom primi.
Fiul / fiica dvs. va primi programul simulat al examenului spre sfârșitul acestei săptămâni. Profesorii
lor vor fi explicat ce lucrări sau subiecte vor lua. Dacă aveți întrebări cu privire la lucrări / subiecte, vă
rugăm să îl sfătuiți pe fiul / fiica dvs. să verifice cu profesorul lor. Dacă aveți alte întrebări despre
examene, vă rugăm să nu ezitați să mă contactați: liane.pitcher@foresthigh.org.uk
Cu stimă
Liane Pitcher-Leigh

Nume ………………………………………………………………………………….
Sunt / nu sunt disponibil (vă rugăm să ștergeți după caz) joi 12 noiembrie. [Dacă nu sunteți
disponibil, vă vom contacta pentru a aranja o altă zi].
Aș prefera un apel telefonic / un apel Zoom (vă rugăm să ștergeți după caz).

