HARROW HIGH SCHOOL
Gayton Road
Harrow
Middlesex
HA1 2JG
Headteacher: Mr. Paul Gamble

9th October 2017

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Chcialabym serdecznie Panstwa zaprosic do uczestniczenia w
spotkaniu rodzicow, dla uczniow ktorych pierwszy jezyk nie jest jezykiem
angielskim (EAL). Spotkanie jest organizowane przez Departament EAL.

Spotkanie odbedzie sie w szkole Harrow High School Academy, w głównej
hali szkolnej, w dniu 18 pazdziernika 2017 roku, w godzinach 18:00 – 19:30.
Chcialabym jednak zachecic do przyjscia na spotkanie o godzinie 17.45 w celu
zapoznania sie i wypicia wspolnie filizanki herbaty.

Prezentacja rozpocznie sie o godzinie 18:00.

Celem tego spotkania jest wzmocnienie wiezi z rodzicami uczniow EAL . Podczas
spotkania chcialabym poinformowac Panstwa o tym czym zajmuje sie departament EAL i w jaki
sposob moga Panstwo pomagac dzieciom w osiagnieciach w nauce. Beda Panstwo rowniez
mieli mozliwosc do poznania nauczycieli i asystentow EAL , ktorzy pomagaja i wspieraja Panstwa
dzieci podczas nauki w Harrow High School Academy, jak i rowniez do zwiedzenia klas gdzie
odbywaja sie lekcje EAL. Bedzie rowniez okazja do tego aby porozmawiac o tym na jakim
etapie rozwoju jezyka angielskiego sa Panstwa dzieci o co powinny zrobic aby przejsc na wyzszy
poziom.
Istnieje mozliwosc, iz bilingwalni uczniowie i pracownicy naszej szkoly przyjda na
spotkanie i posluza jako tlumacze, jezeli Panstwo beda sobie tego zyczyc.
Uprzejmie prosze o wypelnienie czesci zwrotnej z informacja czy beda Panstwo mogli
przyjsc na spotkanie poniewaz znacznie ulatwi to organizacje spotkania.

Z powazaniem,
Ms. A. Holyszko
Koordynator Departamentu EAL
Asystent Dyrektora d/s Inclusion

tel: 020 8861 7300· fax: 020 8861 7307· e-mail: office@hhsweb.org· website: www.hhsweb.org· company no.: 7695709

Dla: Miss A. Holyszko

Imie i nazwisko dziecka:…..………………………………………………….
Grupa/Rok:…………………

Czy beda mogli Panstwo przyjsc na spotkanie 18 pazdziernika 2017r. o godzinie 18:00?

TAK / NIE (prosze zakreslic)

Czy potrzebuja Panstwo tlumacza?

TAK / NIE (prosze zakreslic)

Imie i nazwisko rodzica: ……………………………………………………
Podpis:………………………….
Data: .......................................

