Drogi Rodzicu / Opiekunu,
Mam nadzieję, że ty i twoja rodzina jesteście zdrowi i radzicie sobie w tych trudnych
czasach.
Jeśli nie mówisz po angielsku, zamierzam przetłumaczyć ten list na jak najwięcej języków.
Można je znaleźć na stronie głównej Akademii w sekcji „Najnowsze wiadomości”.
Jak wiesz, twój syn / córka mówi po angielsku, ale jest to dodatek do języka ojczystego (jest
to znane jako EAL). W rezultacie wiemy, że może być jeszcze trudniej ukończyć naukę
domową na ClassCharts przez ich nauczycieli.
W odpowiedzi na to chciałbym przede wszystkim podziękować. Aby móc ukończyć pracę,
wiemy, że potrzebujesz wielu rzeczy, których możesz nie mieć: dostępu do komputera i
Internetu, wiedzy na temat pomocy, długopisów, dokumentów i czasu. Wiemy, że wielu z
was będzie próbowało pracować samodzielnie, wspierając przyjaciół i rodzinę oraz że może
mieć więcej niż jedno dziecko do utrzymania. Stworzenie środowiska do nauki w domu jest
ogromnym pytaniem i wiemy, że robisz co w twojej mocy, więc staraj się nie martwić.
Jest jednak bardzo ważne, aby twoje dziecko nadal angażowało się w jakąś pracę, więc aby
cię wesprzeć, zrobimy dwie rzeczy:
1) Dołączyłem pakiet zasobów do tego e-maila. Obejmuje to alternatywne i specyficzne dla
EAL zajęcia, które możesz chcieć wykonywać / wykonywać ze swoim dzieckiem. Wiele z nich
jest bardziej praktycznych i może być bardziej angażujących dla Twojego dziecka. Należy
pamiętać, że nie wszystkie czynności będą odpowiednie dla twojego dziecka, ale mam
nadzieję, że niektóre z nich będą przydatne. Z moimi dziećmi zrobiłem ćwiczenie Jak
wyhodować tęczę na stronie 15, a oni to absolutnie uwielbiały.
2) Członek personelu z Zespołu ds. Dostępu i Włączenia zadzwoni, aby sprawdzić, czy
wszystko jest w porządku i czy możemy coś jeszcze zrobić, aby pomóc. To będzie krótka
pomocnicza rozmowa telefoniczna. W niektórych przypadkach, gdy angielski stanowi barierę
lub dzieci naprawdę chcą rozmawiać z personelem - personel może rozmawiać z dziećmi.
Numer zostanie zablokowany, kiedy zadzwonimy, więc proszę spróbować odebrać, jeśli
możesz. Rozmowa odbędzie się przed końcem dnia w piątek 1 maja.
W międzyczasie, jeśli masz jakieś pilne pytania, napisz do Akademii na adres
enquiries@alecreedacademy.co.uk
Tęsknimy za wami wszystkimi i nie możemy się doczekać, aż bezpiecznie będzie można
wrócić do Akademii.
Bądź bezpieczny i trzymaj się dobrze.
Kirsten Windsor (asystent dyrektora: włączenie)

