
dezembro 2016 

Pais Queridos / encarregados de educação, 

Eu quase terminei meu primeiro mandato como Professor Cabeça eo propósito desta carta é duplo. 
Em primeiro lugar, gostaria de lhe agradecer por seu contínuo apoio e lealdade a Santíssima 
Trindade. história recente da escola tem sido turbulento, mas tenho o prazer de escrever que a 
escola está em uma trajetória ascendente e nossa visão daqui para frente é fazer Holy Trinity uma 
escola "excepcional". Para que isso aconteça, a escola precisa de sua ajuda, os pais desempenham 
um papel fundamental no reforço mensagens-chave da escola. Portanto, o segundo objetivo desta 
carta é compartilhar algumas coisas importantes com você das minhas observações nestes últimos 
doze semanas e destacar áreas que podem ajudar com e desempenhar um papel importante na 
melhoria da escola. 

1. Presença - Esperamos atendimento dos alunos a ser de 97%. Por favor, veja o cálculo abaixo, 
sobre o atendimento diferença figuras equivale a em termos de aprendizagem perder: 

90 -95% - dias 20 de ausência à escola, um mês inteiro perdido! 

85-90% - dias 40 escolas atendidas, 2 meses escola inteira! 

• Excelente freqüência na escola é o único fator mais importante na criação de sucesso para o seu 
filho. Os alunos que obter resultados de alta GCSE tendem a ter melhores índices de freqüência. 

• Por favor, marcação de consultas médicas fora do horário escolar. 

• Criar uma cultura de elevadas expectativas em casa em torno da importância de ir à escola todos 
os dias. 

• Evite reservas férias durante o período lectivo (escola já não pode autorizar estes por lei). 

Por favor, esteja ciente de que é uma exigência legal legal para que as escolas seguem 
procedimentos spotlighting e tomar ação judicial contra as famílias que não estão enviando seus 
filhos para a escola. 

2. Pontualidade - O dia de escola começa às 08h40. Se os alunos estão atrasados eles enfrentam 
uma consequência. Por favor, apoiem escola na obtenção de seu filho para a escola no tempo. 

3. Protocolos da escola: 

• Se você precisa falar com qualquer membro do pessoal, por favor telefone para marcar uma 
consulta. Por favor, não se ofenda se você está convidado a voltar em outro momento por um de 
nossa equipe de recepção. Isso nunca é feito por desrespeito, isso é feito porque a pessoa que você 
quer ver é provável que seja envolvido na supervisão e salvaguarda dos alunos. 

• Se o seu filho não estiver bem na escola, você receberá um telefonema de seu chefe de Ano ou um 
membro de nossa equipe médica. Os pais não devem vir até a escola, se chamado por seu filho, esta 
é uma quebra de protocolo escola e põe em risco os nossos procedimentos de salvaguarda. Se o seu 
filho está doente, você será chamado por um profissional para organizar a entrega. 



4. Comportamento - Por favor, esteja ciente de que a escola já não exige o consentimento dos pais 
para manter os alunos mais 

de 10 minutos em detenção. A escola irá notificar os pais em casos tais como a detenção do 
professor de cabeça, que tem a duração de uma hora. Santíssima Trindade vai ter um foco em aliviar 
baixo interrupção nível para aulas no Ano Novo. 

5. Uniforme e Equipamentos - Os alunos devem usar calçado preto liso. Nenhum black jeans ou 
calças legging devem ser usados. Os alunos não devem usar quaisquer pregos nariz, brincos, verniz 
para as unhas ou baseball caps. Os alunos devem trazer uma caixa de lápis claro para a escola todos 
os dias. A caneta esferográfica verde é necessária. 

6. PE Kit - O seu filho tem um kit de PE escola cheia? Se eles não adquira os itens corretos ou entre 
em contato com a cabeça da criança do ano ou o nosso departamento de PE. Por favor, verifique 
planejador do seu filho para obter detalhes sobre o kit correto. 

7. Saúde e Bem - Estar - A escola está atualmente no processo de escrever um plano alimentar. Esta 
é uma exigência legal para uma escola e da Santíssima Trindade está empenhada em promover um 
estilo de vida saudável para todos os nossos alunos e de pessoal. Você sabe se seu filho está 
comendo durante o dia na escola? Você sabe o que seu filho está comendo? 

Itens proibidos: 

• Lucozade ou qualquer bebidas energéticas 

• As bebidas gaseificadas 

• grandes quantidades de batatas fritas ou chocolates 

Os alunos devem trazer uma garrafa de água clara e beber água durante o dia escolar. 

Por favor, preencha a folha de recolha de dados em anexo e devolvê-lo para a escola no dia 4 de 
Janeiro de 2017. O seu filho pode voltar isso para Serviços ao Estudante. Somos obrigados a ter essas 
informações por lei; atualmente temos lacunas em nossos registros que precisam ser concluídas. 

Como a nossa comunidade escolar aqui na Santíssima Trindade preparar para o Natal, gostaria de 
desejar a todos uma pausa repousante e tranquila. Quero concluir revisitando o que eu comecei 
com, obrigado pelo apoio que você dá a Santíssima Trindade. Com algumas novas melhorias, acima 
identificados, esta escola será ainda melhor e por sua vez o seu filho irá receber uma melhor 
qualidade da educação. 

Estou ansioso para ver mais melhorias a Santíssima Trindade no Ano Novo. Escola reabre para 
alunos na quarta-feira 04 de janeiro de 2017. 

Atenciosamente, 

 

Mr C Crehan 



Chefe da escola 

Por favor, visite nosso website em www.holytrc.bham.sch.uk - todos os procedimentos em caso de 
neve pode ser encontrada aqui. 

Data para o próximo Fórum Parental: Segunda-feira 23 de janeiro de 2017. 

Entre em contato com a escola para confirmar a sua presença, muito bom ver tantos pais não 
contribuindo para a vida da escola. 

Pais Noites: 

Ano 11 - Quinta-feira 12 de janeiro de 2017. 

Ano 9 - Quinta-feira 09 de fevereiro de 2017. 


