
 

 

 

20 May 2020 

 

Dear Parents, 

 

I sincerely hope you and your families remain safe and well during this most trying time. 

 

Please note that this is the last week for work to be sent home. Students however have until June 

4
th
 to complete any outstanding work. Your child’s homeroom teacher will be directly in contact 

with you if your child has any work pending. 

 

Provisional Report Cards will be issued on Thursday, June 11
th
 to students who have actively 

participated in the Home Study/e-Learning program and for whom parents have signed the e-

learning form. You will be called personally and given a time when and where to pick up your 

child’s report card. 

 

Parents, please note that all Vocational students will be required to return to school in August to 

complete outstanding units/modules for their respective programs. The Home Study/e-Learning 

program has significantly assisted in covering many of the outstanding Unit/Module skills 

however there remains work to be completed. 

 

End of Year report cards for 2019-2020 will be issued after moderation by the Awarding 

Bodies for BTEC and ASDAN is completed at the end of September 2020. 

 

I would like to take this opportunity to thank you on behalf of the Vocational staff for your 

cooperation during this time. Thank you for your commitment to your child’s education and your 

continued support of our school. 

 

 

Wishing you and your family a blessed Eid, 

June Wyngaard (Special Needs Principal) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  2020مايو  20

 

األمور،السادة أولياء   

 

 

 كلي ثقة في أن تكونوا و عائالتكم بخير و أمان خالل هذه األيام.

 

 4يرجى العلم بأن هذا هو األسبوع األخير الذي سيقوم به المعلمون بإرسال التعيينات للطالب. و لكن لدى الطالب مهلة لغاية 

لدى ابنكم/ابنتكم أي تعيينات ناقصة.يونيو إلتمام أي تعيينات ناقصة. سيتواصل معكم معلموا الصفوف في حال كان   

 

يونيو للطالب الذين شاركوا و تفاعلوا في برنامج التعليم المنزلي عن بعد و الذين  11يوم الخميس مؤقتة شهادات  سيتم إصدار

ابنكم/ابنتكم. قام أولياء أمورهم بتوقيع إقرارات التعلم عن بعد. سيتم االتصال بكم إلعالمكم متى و أين سيمكنكم استالم شهادة   

 

يرجى العلم بأنه على جميع طلبة قسم التدريب المهني العودة للمدرسة في شهر أغسطس الستكمال الوحدات الدراسية الخاصة 

و لكن الوحدات  المتضمنة في العديد من المهاراتبتغطية برنامج التعليم المنزلي عن بعد  عدلقد سا .الطالب فيه قيدبالبرنامج الم

عمل يجب إتمامه. ما زال هناك   

 

 لالعتماد مانحة أن تتم عملية التقييم من قبل المؤسسات ال بعد 2020 – 2019سيتم إصدار تقرير نهاية العام الدراسي 

(BTEC & ASDANفي نهاية شهر سبتمبر ) 2020.  

 

هذه الفرصة ألشكركم بالنيابة عن قسم االحتياجات الخاصة لتعاونكم معنا طوال هذه الفترة. كل الشكر اللتزامكم  أغتنمأود أن 

 بتعليم أبنائكم و لدعمكم المستمر لمدرستنا. 

 

 

عيد الفطر المبارك حلول قربكل عام و أنتم بخير بمناسبة   

 

 

 جون وينجارد

 مديرة قسم االحتياجات الخاصة


