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individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all. 
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Iulie 2021 
 
 
Dragi părinți și îngrijitori, 
 
Modificări ale zilelor noastre de intrare în anul 6 planificate în 7, 
8 iulie 9 iulie 
 
În urma unei creșteri a cazurilor Covid-19 și a sfaturilor oferite 
școlilor de a nu ține zile de intrare în anul 6, din păcate, nu avem 
altă opțiune decât să ne anulăm zilele de tranziție. Aceasta 
include zilele noastre suplimentare de trimitere, care vor începe 
luni 5 iulie. 
 
Vom muta materialele noastre de asistență pentru tranziție online. Aceasta include seara 
părinților pe care am planificat-o pentru miercuri, 7 iulie. Acest lucru va avea loc acum pe 
Zoom la aceeași oră de la ora 17:00, care include o introducere a tutorilor din anul 7, un 
mesaj de bun venit de la director și o oportunitate de a pune întrebări. Sperăm că acest 
eveniment se va asigura că copilul dvs. este cât mai pregătit pentru septembrie, lăsându-l 
liniștiți, gata și pregătiți pentru acest mare pas următor. Link-ul pentru întâlnire va fi trimis 
prin SMS, luni 5 iulie. Zoomul poate fi accesat pe orice dispozitiv. Dacă nu ați primit linkul 
până marți, atunci vă rugăm să ne sunați. 
 
Pe site-ul nostru web veți găsi un link către toate lecțiile și activitățile noastre care ar fi fost 
livrate în zilele de tranziție. Vă rugăm să rețineți că toate detaliile referitoare la uniformă, 
inclusiv detaliile comenzii, pot fi găsite și pe site-ul nostru web. 
 
Încă planificăm să ne desfășurăm toate zilele de școală de vară de tranziție. 
 
Înțelegem că copilul dumneavoastră ar putea fi dezamăgit de știri, dar sperăm să ne 
înțelegeți poziția și așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim cu toții personal în timpul școlii 
noastre de vară. 
 
Salutări calde, 

 
 
 

Marie Cooper 
Director adjunct 
 


