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Drogi Rodzicu/Opiekunu,  

Wydaje się niewiarygodne, że jesteśmy już w ostatnim półroczu roku kalendarzowego, chociaż wiele 

się stało z okazji. Odkąd ostatnio napisałem do ciebie, mieliśmy grupę trzech studentów wybranych 

do stypendium dla młodych kobiet z przedmiotów STEM (Nauka, Technologia, Inżynieria i 

Matematyka). Uczniowie ci zostali wybrani przez panel po procesie aplikacyjnym. Utrudnili pracę 

sędziom. W końcu Amy Hebert (Building Trades); Ella Mackenzie (Games Design) i Rubie Le Blond 

(Games Design) zostały wybrane. Podziękowania dla Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Soroptimists za ich hojność w opracowywaniu tej inicjatywy.  

23 października zorganizowaliśmy również nasze nagrody budowlane, coroczne wydarzenie, podczas 

którego doceniamy i świętujemy talent wschodzących gwiazd, które odbywają praktyki zawodowe 

tutaj na uczelni; Wśród nich znaleźli się Hannah Willcocks, laureatka Connor Le Geyt Memorial 

Award oraz Diogo Pereira, która zdobyła Tarczę Pamięci Malcolma Simmsa dla Ucznia Roku.  

W momencie pisania, mieliśmy znacznie mniej zakłóceń dla naszych studentów w pełnym wymiarze 

czasu pracy niż wielu innych Szóstych Form. Niektóre z nich to po prostu szczęście, ale jest to 

również po części do zachowania naszych studentów i naszej obecnej struktury rozkładu czasu. 

Jesteśmy pod wrażeniem ich dojrzałości w przestrzeganiu wytycznych maski. Proszę wspierać ich, 

aby upewnić się, że mają odpowiednie maski do noszenia w miejscach publicznych Kolegium.  

Niemniej jednak nie możemy być zadowoleni.  

Wiadomość, którą chciałbym państwu wysłać, jest taka, że ważne jest, abyśmy mieli dla Ciebie 

dokładne dane kontaktowe w naszym systemie. Nadal brakuje nam wielu numerów telefonów 

komórkowych i adresów e-mail dla rodziców i opiekunów. W przypadku jakichkolwiek zamknięć 

działów do czyszczenia i ewentualnego śledzenia kontaktu, bardzo ważne jest, abyśmy je mieli. Jeśli 

uważasz, że mogą one brakować w naszych rejestrach, skontaktuj się z Highlands Main Reception 

pod numerem 608608 lub wyślij swoje dane kontaktowe na adres e-mail do info@highlands.ac.uk z 

tematem ZAKTUALIZOWANE DANE KONTAKTOWE.  

Liderzy i menedżerowie w Kolegium poświęcają czas na przeglądanie informacji zwrotnych na temat 

struktury rozkładu jazdy i starają się zrównoważyć to z zapewnieniem bezpieczeństwa. Korepetytorzy 

zostali poproszeni o przekazanie wszelkich informacji zwrotnych, które przekazałeś na temat planu 

lekcji podczas ostatnich Wieczorów Postępu, które okazały się odnosić głównie do czasu niektórych 

lekcji matematyki. Chcemy sprawdzić, czy w tych obszarach można dokonać niewielkich zmian, nie 

wpływając na doświadczenia wszystkich studentów ani nie zwiększając ryzyka. Jeśli masz więcej 

informacji zwrotnych na temat harmonogramu i / lub doświadczenia w nauce online, napisz do 

info@highlands.ac.uk i zaznacz tematUJAKUP HARMONOGRAMU.  

Wielkie dzięki za bieżące wsparcie Kolegium.  

 

Z poważaniem; #StaySafe.  

 

 

Dreena Collins  

Zastępca dyrektora, studenci i podstawowe uczenie się 
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