
Buletin informativ săptămânal 

Vineri 8 iulie—Romanian  

Dragi părinți/îngrijitori, 

Am avut o săptămână strălucitoare la 
TFA, punctul culminant fiind primul nos-
tru 

‘Ziua Internațională a Culturii”. 

A fost grozav să primim atât de mulți 
părinți și membri ai comunității școlare 
pentru această zi. 

Mulțumim întregului personal și stu-
denților care au muncit atât de mult 
pentru ca acesta să fie un succes uriaș. 

Salutări calde, 

Mr Mackintosh, 

Ne-am organizat Ziua Internațională a Cul-
turii pentru a sărbători diversitatea care ex-
istă în comunitatea TFA și nu numai. Am 
căutat să ne aprofundăm conștientizarea so-
cială și înțelegerea lumii, celebrând bogăția 
culturală a lumii, promovând un climat de 
incluziune și respect reciproc în comunitatea 
noastră. 

Evenimentul nostru comunitar a primit bun 

venit părinților noștri și familiilor locale - a 

fost un eveniment vibrant, distractiv și dis-

tractive  cu ceva pentru toată lumea, de la 

decorarea steagurilor, la mehndi și pictură pe 

față, expoziții de artă, vitrine muzicale și jo-

curi și chestionare. Cireasa de pe tort a fost 

International Bake-off, iar arbitrii vor fi de 

acord că talentul de care au demonstrat ele-

vii noștri a fost incredibil. 



Ziua sportului primar— Mulțumim stu-

denților noștri strălucitori care au ajutat la Ziua 
Sportului Primar John Bramston la începutul 
acestei săptămâni – au făcut o treabă superbă și 
au fost ambasadori excelenți pentru TFA. 

TFA Pride — elevii noștri s-au 

distrat minunat vizitând Red-

bridge Pride săptămâna 

trecută. De asemenea, grupul 

și-a creat propriul logo pentru 

a reflecta și a celebra diversi-

tatea din școală. Mulțumim 

întregului personal care ne-a 

susținut! 

Închirierea de facilități TFA—Facilitățile TFA sunt disponibile pentru 

închiriere comunitară pentru o gamă largă de utilizări — puteți afla 

mai multe prin intermediul 

School  Hire here.  

Magazin de uniforme - 

Furnizorul nostru de uniforme va fi la fața locului în următoarele 

date/ore în timpul vacanței de vară: 

3 august, 18 august, 26 august – 11-3 

Our uniform list is available on the website here. 

Orice uniformă fără insignă poate fi achiziționată de la orice furnizor 

- și vă recomandăm să cumpărați cât mai curând posibil! 

Iată o știre recentă cu oferte uniforme la zi. 

Ultimele câteva 

bilete rămase 

pentru prezen-

tarea de vară de 

joi, 14. 

Pentru a rezerva 

bilete, studenții ar 

trebui să o vadă pe 

doamna Cook în 

forma a șasea. 

Date viitoare 

Prezentare de vară - 14 iulie 

Ziua Sportului - 15 iulie 

Sfârșitul mandatului – 22 iulie, ora 12.30 

Fiți la curent cu știrile de la TFA pe rețelele so-

ciale. 

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  

https://schoolhire.co.uk/essex/the-forest-academy
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/


TFA spre Oxford 

Vineri, un grup de studenți de anul 12 au vizitat Universi-
tatea Oxford. Oxford este în prezent pe locul 1 în lume după 
clasamentele Times Higher Education (2021). 

Studenții au vizitat 3 colegii, Lady Margaret Hall, Wadham și 
Magdalen și au făcut un tur pe jos al universității. 

La Lady Margaret Hall, au aflat despre admiterea la univer-
sitate, Anul Fundației Astrophoria și gama largă de pro-
grame care îi pot sprijini în aplicațiile lor Oxbridge. 

Accentul la Wadham a fost pe „aplicarea la Russel Group și 
Oxbridge”, sistemul de colegiu, tutoriale și finanțele stu-
denților. 

Magdalen a oferit studenților noștri un tur genial. 

S-au plimbat prin întreaga universitate și au vizitat multe dintre reperele celebre. 

Lemar a spus: „Această experiență mi-a permis să văd o perspectivă diferită a ceea ce universi-
tatea poate oferi unui individ și am învățat că sunt mai multe rute către o universitate prestigioasă 
precum Oxford, prin care studenții pot avea un an de fundare riguros din punct de vedere aca-
demic”. 

MJay a spus: „Am învățat cât de mult acordă prioritate bunăstării studenților, așa cum credeam înainte că este 
vorba în primul rând despre mediul academic, dar văzând cum s-au concentrat asupra studenților a făcut să pară 
o rețea de sprijin și sigură.” 

Lucy a spus: „În urma vizitei, Universitatea Oxford este acum scopul meu principal, mi s-a părut că 
călătoria este foarte informativă, iar oamenii de acolo au fost foarte amabili și de ajutor” 


