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Наш  ун ф кований  список  доступний  в  Інтернет

3

ЗМІ.

Серпень  –  11-3

Будь-яка  форма  без  значка  може  бути  чистою

18  серпня  –  11-3

гнатися  в д  будь-якого  постачальника  

—    ми  рекомендуємо  купувати  якомога  

ран ше!

Магазин  ун форми  –  наш  постачальник  
ун форми  буде  на  м сц   в  наступн   дати/
часи  п д  час  л тн х  кан кул:

26  серпня  –  11-3

Будьте  в  курс   новин  в д  TFA  у  соц альних  мережах

П'ятниця  1  липня

сайт  тут.

У  Facebook  @theforestacademy

р

З  повагою,

В  Instagram  @theforestacademy

м стер  Мак нтош,

Шановн   батьки/оп куни,

Терм нов   дати  2022-23 —  Терм нов   дати

Директор

Ми  з  нетерп нням  чекаємо  в тати  

шк льну  сп льноту  на  нашому  
м жнародному  культурному  заход   

наступного  в вторка.

доступний  тут  на  наступний  р к.

Будь  ласка,  приєднуйтесь  до  нас  на  

виставках,  под ях,  конкурсах,  виступах  
та  заходах,  щоб  в дзначити  

м жнародну  культуру  сп льноти  TFA.
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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.instagram.com/theforestacademy/
https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/03/SCHOOL-TERM-AND-HOLIDAY-DATES-2022-2023.pdf
https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/03/SCHOOL-TERM-AND-HOLIDAY-DATES-2022-2023.pdf
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Асамблеї  FGM  —  це  були  наш   збори  цього  тижня

reacheverygeneration.co.uk

Ви  можете  прочитати  б льше  про  роботу  Hibo  тут,    про

знято  Х бо  Вардере,  автором    в деокамерою  FGM.

її  остання  книга  тут.

Вони  отримали  блискуче  уявлення  про  можлив   

шляхи  кар’єрного  зростання,  окр м  ун верситету,  

явно  п двищили  їхн   прагнення,  показавши  їм  

невелику  частину  св ту  за  межами  осв ти.

TFA  на  Лондонському  ярмарку  кар'єр  —  на

Наш   студенти  були  неймов рними  послами

для  школи  –  наст льки,  що  багато  орган зац й  зголосилися  прийти    в дв дати  нас  у  школ ,    ми  з  нетерп нням  

чекаємо  сп впрац   з  ними  в  майбутньому.

Ми  були  рад   в тати  Гев на  МакКенну  з  Reach  Every  Generation ,  

який  цього  тижня  поговорив  з  нашими  студентами  Y7-10,  

зосередившись  на  розширенн   можливостей  та  забезпеченн   

безпеки  молодих  людей.

27  червня  2022  року  учасники  6-го  класу  TFA  в дв дали  

Лондонський  фестиваль  кар’єри  в  зал   Лондонської  

г льд ї.

Детальн ше  про  їхню  роботу  можна  прочитати  тут:

П'ятниця  1  липня
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https://reacheverygeneration.co.uk/home/
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


Щотижневий  бюлетень

Наполеглива  праця  окупається!  Ус   студенти  можуть  ув йти  в  Reading  Plus  тут.

Окружний  усп х  з  легкої  атлетики  —  п сля  неймов рних  виступ в  наших  учн в  7    8  клас в,  наш   учн   
9    10  клас в  були  дуже  усп шними  в  районних  легкоатлетичних  змаганнях  минулого  тижня.

В таємо  нашу  групу  п дтримки  EAL,  

яка  досягла  неймов рного  прогресу  у  своїх  

навичках  англ йської  мови  разом  з  пан   

Мал к,  що  п дняла  TFA  на  л дируюч   

позиц ї  м жнародної  дошки  л дер в  у  

«Learning  Village»    д йсно  розвинула  їх  

в льне  волод ння.

В таємо  вс х,  хто  взяв  участь  —  найкращ   результати  TFA  у  районн й  легкой  атлетиц .

Особлив   в тання  нашим  4-м  переможцям  медалей:  Садж да  здобула  бронзу  в  метанн   списа,  Клео  ср бло  у  
стрибках  у  висоту,  Джошуа  бронзу  у  штовханн   ядра  та  золото  Альф   в  метанн   списа.
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https://student.readingplus.com/seereader/api/sec/login

