
 
 

 
28 aprilie 2020 
 
Dragi părinți / îngrijitori, 
În primul rând, sperăm că sunteți în siguranță și bine în aceste momente incerte. 
În al doilea rând, aș dori să vă mulțumesc că ați ales Blackpool Gateway Academy ca principal 
școala unde copilul dvs. își va începe călătoria educațională și vă va întâmpina la școală 
comunitate. Așteptăm cu nerăbdare ca copilul dvs. să se alăture școlii noastre în acest an și 
doresc să facă din experiență una foarte pozitivă și fericită pentru copilul tău și pentru tine. Suntem 
toti 
mândru că fac parte din echipa Blackpool Gateway Academy și știm că copilul tău va avea un 
viață școlară de succes și fericit alături de noi. 
În aceste perioade fără precedent, ca școală nu suntem clar când vom începe 
inducție pentru copilul dvs. și clasa Reception 2020; acest lucru va deveni mai clar atunci când 
școala 
redeschide. Cu toate acestea, vreau să vă asigur că ne mândrim cu practicile noastre de tranziție 
și 
va pune întotdeauna bunăstarea copiilor noștri în centrul planurilor noastre. Când școala se 
redeschide și noi 
sunt capabili să planifice Inducerea copilului dvs. în școală, vă vom comunica aceste informații. 
Între timp, următorul port de escală va fi site - ul școlii https://www.gateway.fcat.org.uk/ . 
Consultați fila Starters noi. Aici veți găsi formulare și informații suplimentare. Această pagină este 
momentan sunt actualizate și sunt adăugate informații noi. 
Veți primi un pachet „New Starter” cu formulare de înregistrare pentru a fi completate la noul 
părinte 
întâlnire. Acest pachet va accesa și site-ul web al școlii, dacă doriți să aruncați o privire sau să 
completați 
în avans. 
Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim, sperăm curând! Dacă putem fi de ajutor suplimentar, vă 
rugăm 
luați legătura cu liderul meu de ani buni, doamna Balshaw la 07747818345. 
Cele mai bune gânduri 
 
Doamna Sue Robinson 
Șef de școală interima 
 

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=https://www.gateway.fcat.org.uk/


 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


