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Keep up to date with news from TFA on social 
media. 

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  



Welcome - National Careers Week  
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TFA  قومی کیریئر ہفتہ -کیریئرز میلہ  

قومی کیریئر ہفتہ منانے کے لیے، ہم نے اپنے سب سے بڑے اور 
 بہترین کیریئر میلے کی میزبانی کی۔

 ,NHS, Police, Havering Social Service)ہمارے نمائش کنندگان میں آجر 
Leyton Orient Trust) یونیورسٹیز ،(City, Queen Mary's, Herefordshire, 
UEL)  اور مقامی کالجز(New City College, Sir George Monoux College, 

Big Crea ve Educa on) اور گورنمنٹ اپرنٹس شپس شامل تھے۔ 

سے چھٹے فارم کے طلباء کو نمائش کنندگان کے ساتھ  7سال 
مشغول ہونے کا موقع مال اور انہوں نے کیریئر اور ترقی کے بارے میں 

بامعنی گفتگو میں حصہ لیا۔ طلباء نے نیٹ ورکنگ، یونیورسٹی کے 
ٹیسٹر دنوں میں سائن اپ کرنے اور الئیو کام کے تجربے اور روزگار کے 
مواقع تک رسائی سے فائده اٹھایا۔ ہم اپنے تمام نمائش کنندگان کے 

میں ہمارے تمام شاگردوں کے لیے ایک  TFAبہت مشکور ہیں، یہ 
 شاندار ایونٹ تھا!

میں ہمارے اگلے کیریئر میلے میں نمائش کرنا چاہتے ہیں  2024اگر آپ 
یا کام کا تجربہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ٹاک یا ورکشاپ ٹی ایف 

براه کرم ای  -اے دینا چاہتے ہیں، تو ہم آپ سے سننا پسند کریں گے 
 میل کریں

sfrederick@theforestacademy.co.uk . 

Y11  راب فائیر، ریکروٹمنٹ  -اور چھٹا فارم مالزمت اور انٹرویو ورکشاپس
 NOW TEACHڈائریکٹر 

اور چھٹے فارم  11ناؤ ٹیچ میں ریکروٹمنٹ کے ڈائریکٹر روب فریر، سال 
کے کچھ طالب علموں کو مالزمت اور انٹرویو کی مہارتوں کی ورکشاپ 

 فراہم کرنے کے لیے نیشنل کیریئر ویک کے لیے آئے۔

Rob  سالوں سے بھرتی میں کام کیا ہے اور ہمارے طلباء نے اپنے  20نے
تجربے کی دولت کو شیئر کرنے سے فائده اٹھایا۔ روب نے انہیں انفرادی 

مشورے اور رہنمائی بھی دی اور اب ان کے پاس تعلیمی سال کے 
 اختتام تک انہیں لے جانے کے لیے ایکشن پوائنٹس ہیں۔

ہمارے طلباء بامقصد اور ان کو پیش کیے گئے مواقع کے بارے میں 
پرجوش تھے اور وه مس فریڈرک، ہمارے کیریئر اور پروگریشن مینٹر کی 

 طرف سے تعاون جاری رکھیں گے۔

پائیداری کے عالمی  -مہمان مقرر، گائے گرینجر 
9کیریئر ہفتہ  -سربراه   

اسکولوں کے اسپیکرز سے گائے گرینجر نے 
میں پائیداری کے بارے میں ایک طاقتور  9سال 

میں پائیداری کے  JLLگفتگو کی۔ گائے گرینجر 
عالمی سربراه ہیں۔ اس کے پاس پائیداری کی 
کے  JLLخدمات، مصنوعات اور حکمت عملی اور 
کارپوریٹ سسٹین ایبلٹی پروگرام کی مجموعی 

ذمہ داری ہے۔ گائے نے پائیداری سے متعلق 
کیریئر کو اجاگر کرنے کا موقع لیا اور خواتین کا 

عالمی دن مناتے ہوئے پیشے میں خواتین کی 
 اہمیت کا حوالہ دیا۔

JLL  کے باہر، گائے کمیونٹی میں ذمہ دار کاروباری
تنظیم بزنس میں سرکلر اکانومی ٹاسک فورس 

کے چیئر اور برٹش پراپرٹی فیڈریشن میں جونیئر 
نائب صدر ہیں۔ لندن بزنس اسکول کے سینئر 

ایگزیکٹو پروگرام کے سابق طالب علم، وه اپنے 
فارغ وقت میں پائیداری، تعمیر شده اور قدرتی 
ماحول، اور شوقیہ ٹرائیتھلیٹ پر ایک قائم شده 

 میڈیا مبصر بھی ہیں۔



 
Key Upcoming Dates  - Events  

Tuesday 21st March—Year 7 Parents’ Evening  

Tuesday 25th April—Year 10 Parents’ Evening  

Holidays/ Staff Training   

Easter Holidays—3rd-14th April inclusive—students finish school on Friday 31st March and return on Monday 17th April.  

Year 10 History Trip - Golden Hind and London Dungeons  

Students were taken on a trip along the Southbank to support their contextual knowledge of the History GCSE topics 
currently and previously studied.  

It began with a walk from London Bridge stopping briefly to look at Southwark Cathedral and Borough Market. 
We then went aboard the Golden Hinde (an exact replica of the ship used by Sir Francis Drake) and the students 
were given an expert-led lesson on the circumnaviga on of the world by Drake. During this students were able to 
see the condi ons and got to handle ar facts to help their understanding.  

They then con nued along the Southbank stopping at Clink Street, the site of the old Clink prison, the Globe 
and taking in the sights of London before finally arriving at the London Dungeons- this was able to bring to life much 
of the required knowledge studied during the Crime and Punishment unit of the GCSE. 

WOW—Women of the World—A group of aspiring Year 10 students had the opportunity to a end the ‘Women of 
the World’ fes val at the Southbank Centre’s Fes val Hall. The event was to celebrate all women, girls and non-
binary people.  Students had the chance to listen to mo va onal talks, watch incredi-
ble performances and participate in interactive workshops during the day. Em-
powering speeches were given by Verna Eggleston, who leads Bloomberg wom-
en’s economic development, the former Australian Prime Minister Julia Gillard,  
actress and singer Bevelerly Knight who was joined by Helen Pankhurst,  great 
grand daughter of Emmeline Pankhurst, to talk about bringing the suffragette 
movement to the stage. 
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