
Lista  noastră  de  uniforme  este  disponibilă  pe  web
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18  august  –  11-3

Magazin  de  uniforme  –  furnizorul  nostru  de  
uniforme  va  fi  la  fața  locului  la  următoarele  
date/ore  în  timpul  vacanței  de  vară:

alungat  de  la  orice  furnizor  -  și  vă  
recomandăm  să  cumpărați  cât  mai  
curând  posibil!

26  august  –  11-3

Fii  la  curent  cu  noutățile  de  la  TFA  pe  rețelele  sociale

3

mass-media.

august  –  11-3

Orice  uniformă  fără  insignă  poate  fi  pur
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site  aici.

Pe  Facebook  @theforestacademy

rd

Așteptăm  cu  nerăbdare  să  urăm  bun  venit  

comunității  școlare  la  evenimentul  nostru  
cultural  internațional  de  marțea  viitoare.

disponibil  aici  pentru  anul  viitor.

Vă  rugăm  să  ni  se  alăture  la  tarabe,  

evenimente,  competiții,  spectacole  și  
activități  pentru  a  celebra  Cultura  

Internațională  a  comunității  TFA.

Salutări  calde,

Pe  Instagram  @theforestacademy

Domnule  Mackintosh,

Dragi  părinți/îngrijitori,

Datele  termenului  2022-23—  Datele  mandatului  sunt

Principal
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https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/06/THE-FOREST-ACADEMY-New-Price-List-1-6-22.pdf
https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/06/THE-FOREST-ACADEMY-New-Price-List-1-6-22.pdf
https://www.facebook.com/theforestacademy
https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/03/SCHOOL-TERM-AND-HOLIDAY-DATES-2022-2023.pdf
https://www.instagram.com/theforestacademy/
https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/03/SCHOOL-TERM-AND-HOLIDAY-DATES-2022-2023.pdf
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reacheverygeneration.co.uk

Puteți  citi  mai  multe  despre  munca  lui  Hibo  aici  și  despre

luată  de  Hibo  Wardere  și  autoarea  și  camerora  FGM.

Ei  au  obținut  o  perspectivă  strălucitoare  asupra  
posibilelor  rute  de  progres  în  carieră,  altele  decât  
universitatea,  și-au  ridicat  în  mod  clar  aspirațiile,  
arătându-le  o  mică  parte  din  lume  în  afara  educației.

Studenții  noștri  au  fost  ambasadori  incredibili

cartea  ei  recentă  aici.

pentru  școală  –  atât  de  mult  încât  multe  dintre  organizații  s-au  oferit  voluntar  să  vină  să  ne  viziteze  la  școală  și  așteptăm  
cu  nerăbdare  să  lucrăm  cu  ei  în  viitor.

TFA  la  London  Careers  Fair—  Pe

Am  fost  încântați  să-l  urăm  bun  venit  pe  Gavin  McKenna,  de  la  Reach  

Every  Generation,  care  a  vorbit  cu  studenții  noștri  de  la  Y7-10  în  

această  săptămână,  concentrându-se  pe  împuternicirea  și  menținerea  

în  siguranță  a  tinerilor.

27  iunie  2022,  formatorii  TFA  6th  au  vizitat  London  
Careers  Festival  la  London  Guild  Hall.

Puteți  citi  mai  multe  despre  munca  lor  aici:

Adunările  FGM  —  adunările  noastre  din  această  săptămână  au  fost
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https://reacheverygeneration.co.uk/home/
https://makingherstory.org.uk/hibo-wardere/
https://makingherstory.org.uk/hibo-wardere/
https://www.simonandschuster.co.uk/books/Cut-One-Womans-Fight-Against-FGM-in-Britain-Today/Hibo-Wardere/9781471153983
https://www.simonandschuster.co.uk/books/Cut-One-Womans-Fight-Against-FGM-in-Britain-Today/Hibo-Wardere/9781471153983
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Felicitări  deosebite  celor  4  câștigători  ai  noștri  medalii  –  Sajida  a  câștigat  bronzul  la  Javelin,  Kleo  argintul  la  săritura  în  înălțime,  

Joshua  bronzul  la  șut-put  și  Alfie  aur  la  Javelin.

Succesul  în  atletism  districtual  —  în  urma  performanțelor  incredibile  ale  studenților  noștri  din  anii  7  și  8,  elevii  noștri  Y9  și  

10  au  avut  mare  succes  la  atletismul  districtual  săptămâna  trecută.

Felicitări  grupului  nostru  de  asistență  EAL  –  

care  a  făcut  progrese  incredibile  în  abilitățile  lor  

de  limba  engleză  împreună  cu  doamna  Malik  –  

ducând  TFA  în  fruntea  clasamentelor  

internaționale  în  „Learning  Village”  și  construindu-

și  cu  adevărat  fluența.

Felicitări  tuturor  celor  care  au  participat  –  cele  mai  bune  rezultate  pe  care  TFA  le-a  avut  vreodată  în  atletismul  raional.
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Munca  grea  dă  roade!  Toți  studenții  se  pot  autentifica  la  Reading  Plus  aici.
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