
decembrie 2016 

Părinți Dragi / aparținătorii, 

Aproape am terminat prima mea termenul dirigintele și scopul acestei scrisori este dublu. În primul 
rând, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în continuare și loialitatea față de Sfânta 
Treime. Istoria recenta a școlii a fost turbulente, dar mă bucur să scrie que școala se află pe o 
traiectorie ascendentă și viziunea noastră merge mai departe este de a face Sfânta Treime o școală 
"Remarcabil". Pentru a face acest lucru, școala are nevoie de ajutorul tău, părinții joacă un rol 
instrumental în consolidarea mesajelor-cheie de la școală. Prin urmare, al doilea scop al acestei 
scrisori este de a împărtăși câteva aspecte cheie cu voi din observațiile mele Aceste ultimele 
douăsprezece săptămâni și pentru a evidenția zonele care vă poate ajuta cu și să joace un rol 
important în îmbunătățirea în continuare școală. 

1. Participarea - Ne așteptăm ca participarea elevilor să fie de 97%. Vă rugăm să consultați calculul 
de mai jos pentru ceea ce diferența de prezență cifre echivalează în ceea ce privește învățarea ratat: 

90 -95% - 20 de zile de școală a ratat, întreaga lună a pierdut! 

85-90% - 40 de zile de școală a ratat, 2 luni întregi de școală! 

• participarea excelenta la scoala este cel mai important factor în crearea de succes pentru copilul 
tau. Elevii care obțin rezultate de mare tendință GCSE pentru a avea cele mai bune cifre de prezență. 

• Vă rugăm să numiri carte medicale în afara orelor de școală. 

• Crearea unei culturi de așteptări ridicate de la domiciliu în jurul valorii de importanța de a merge la 
școală în fiecare zi. 

• Evitați rezervarea de odihnă în timpul perioadelor de studii (școală nu mai poate autoriza Acestea 
prin lege). 

Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că este o cerință legală rece pentru ca școlile să urmeze 
procedurile și să ia măsuri reflectoarele instanță împotriva familiilor care nu își trimit copiii la școală. 

2. Punctualitate - Ziua școală începe la 08:40. Dacă elevii sunt cu întârziere Ei se confruntă cu 
consecința. Vă rugăm să sprijine școala în obținerea copilul la școală la timp. 

3. Protocoale școlare: 

• Dacă trebuie să vorbești cu orice membru al personalului, vă rugăm să telefon pentru a aranja o 
întâlnire. Vă rugăm să nu se supere dacă vi se cere să se întoarcă la un alt moment de către un 
membru al echipei noastre de primire. Acest lucru nu este făcut din lipsă de respect, aceasta se face 
pentru că persoana pe care doriți să vedeți este probabil să fie implicate în supravegherea și 
protejarea elevilor. 

• În cazul în care copilul nu se simte bine în școală veți primi un apel telefonic de la șeful de an sau 
un membru al echipei noastre medicale. Părinții nu ar trebui să vină la școală dacă sunt chemați de 
către copil, aceasta este o încălcare a protocolului și a pune în pericol școlar procedurile noastre de 



protejare a fondurilor. În cazul în care copilul dumneavoastră nu se simte bine, va fi numit de către 
profesioniști pentru a aranja colectare. 

4. Comportamentul - Vă rugăm să fiți conștienți de școală que nu mai cere consimțământul părinților 
să păstreze elevilor mai mult 

peste 10 ore în detenție. Școala va notifica părinții în cazuri, cum ar fi detenție șef Profesor care 
durează o oră. Sfânta Treime va fi având accentul pe atenuarea perturbare de nivel scăzut la lecții în 
Anul Nou. 

5. uniforme și echipamente - Elevii trebuie să poarte încălțăminte negru simplu. Nu există blugi negri 
sau pantaloni Legging ar trebui să fie purtate. Elevii nu trebuie să poarte nici capace capse nas, 
cercei, lac de unghii sau baseball. Elevii trebuie să aducă un caz creion clar la școală în fiecare zi. Este 
nevoie de un stilou verde biro. 

6. PE Kit - Are copilul dumneavoastră să aibă un kit plin PE școală? În cazul în care nu vă rugăm să 
achiziționați articolele corecte sau un contact cu capul copilului dumneavoastră de an sau 
departamentul nostru de PE. Vă rugăm să verificați Planificatorul copilului pentru detalii cu kit-ul 
corect. 

7. Sănătate și bine - Being - Școala este în prezent în procesul de elaborare a unui plan alimentar. 
Aceasta este o cerință legală pentru o școală și Sfânta Treime se angajează să promoveze un stil de 
viață sănătos tuturor elevilor și al personalului nostru. Știți dacă copilul dumneavoastră mănâncă în 
timpul zilei de școală? Știți ce copilul dumneavoastră mănâncă? 

Elemente interzise: 

• Lucozade sau orice băuturi energizante 

• Băuturile acidulate 

• Surse mari de chipsuri sau bomboane de ciocolată 

Elevii ar trebui să aducă într-o sticlă de apă limpede și să bea apă în timpul zilei de școală. 

Vă rugăm să completați fișa de colectare a datelor atașat și returnați-l la școală pe 4 ianuarie 2017 
Copilul dvs. poate reveni la acest lucru Student Services. Noi trebuie să aibă aceste informații prin 
lege; în prezent avem lacune în evidențele noastre, care trebuie să fie completate. 

Așa cum comunitatea noastră școală aici la Sfânta Treime se pregătească pentru Crăciun, aș dori să 
vă urez tuturor o pauză odihnitoare și liniștită. Vreau să închei revisiting ce am început cu, vă 
mulțumesc pentru sprijinul pe care dau la Sfânta Treime. Cu unele îmbunătățiri ulterioare 
identificate mai sus, această școală va fi chiar mai bine și la rândul său, copilul va primi o mai bună 
calitate a educației. 

Aștept cu nerăbdare să văd mai multe îmbunătățiri la Sfânta Treime în Anul Nou. Școlar redeschide 
pentru elevi, miercuri, 04 ianuarie 2017. 

Cu deosebită considerație, 



 

Dl C Crehan 

Șef de școală 

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.holytrc.bham.sch.uk - toate procedurile în caz de zăpadă 
pot fi găsite aici. 

Data pentru următorul Forum parental: luni 23 ianuarie 2017. 

Vă rugăm să contactați școala pentru a confirma prezența dvs. de mare pentru a vedea atât de mulți 
părinți care contribuie acolo la viața școlii. 

Părinți: Serilor 

Anul 11 - Joi, 12 ianuarie 2017. 

Anul 9 - Joi 09 februarie 2017. 


