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30 Eylül 2020 
 
Sevgili Ebeveynler / Bakıcılar 
 
Valiler ve Vakıf olarak geçen hafta okul haftası yapısının değiştirilmesine ilişkin velilere ve 
bakıcılara gönderilen mektubun ardından, Cuma günleri okul saatlerini azaltma önerileriyle ilgili 
anlamlı bir istişare yapılacağından sizi temin etmek istiyoruz. 
 
Stanley Road'daki tam yönetim organı, PHMAT CEO'su ile ayrıntılı bir tartışmaya katıldı ve bu 
danışma süresince ebeveynlerin endişelerinin tamamen dikkate alınacağından memnun. 
 
Her zaman çocuklarınızın Stanley Road Primary'de edindiği eğitim deneyimlerini iyileştirmenin 
yollarını arıyoruz ve bu son teklif bu hedefe odaklanıyor. Önce kaliteli öğretim ve 
öğretmenlerimizin daha yüksek kaliteli eğitim ve destek almasını sağlamak, sonuç olarak 
çocuklarımız için sonuçları iyileştirecektir. 
 
Zaten öneri ve geri bildirimde bulunanlarınız için teşekkür ederiz. Görüşleriniz bizim için 
önemlidir ve ileri sürülen tüm endişeleriniz veya önerileriniz çok ciddiye alınacaktır. Herhangi bir 
konsültasyonun amacı, görüşlerinizi kazanmak ve bunları karar verme sürecinin bir parçası 
olarak tamamen kabul etmek ve değerlendirmektir. Okul haftasındaki değişiklik, okula empoze 
etmeyi düşündüğümüz bir değişiklik değil. Bununla birlikte, ileri sürülen görüşlerin okulumuzun 
değerlerini yansıtan ve çocuklarımız için olumlu bir sonuca yardımcı olacak şekilde yapılmasını 
kibarca rica ederiz. 
 
Geçen hafta velilere gönderilen mektubun sizin için endişeye ve endişeye yol açmış 
olabileceğine minnettarız ve bunun okulun veya Vakfın niyeti olmadığına sizi temin edebiliriz. 
Bununla birlikte, öğretmenlerin planlama ve hazırlık çalışmalarını üstlenmeleri için Cuma günleri 
erken kapanmanın Trust okullarında yaygın olduğunu ve bu, Stanley Road'u bu okullarla aynı 
çizgiye getireceğini ve öğretmenlerin akran desteğine ve eğitimine erişmesine izin vereceğini 
belirtmek önemlidir. okul genelinde standartları yükseltmek için. 
 
Ebeveynlere, bu tekliflerin devam etmesi durumunda geçişi olabildiğince sorunsuz hale 
getireceğimizden ve çocuğunuza bir Cuma öğleden sonra bakım sağlama konusunda elimizden 
geldiğince esnek olacağımızdan emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin 
olmak isteriz. ona ihtiyacı olmak. 
 
Yönetim Kurulu'nun 29 Eylül'deki toplantısının ardından, endişelerimizi bize bildirmek için 
ebeveynleri Valilerle veya doğrudan okulla temasa geçmeye çağıracağız. 
 
Okul Yöneticileriyle info@perryhallmat.co.uk adresinden iletişime geçilebilir ve burada tüm 
yanıtlar doğrudan onlarla paylaşılacaktır. Valiler bu konuyu daha ayrıntılı görüşmek için 8 
Ekim'de tekrar toplanacaklar ve istişare dönemi kapanmadan önce ek toplantılar yapılacaktır. 
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Niyetimiz, önümüzdeki Cuma gününe kadar tüm ebeveynlere, sık sorulan soruları yanıtlayarak, 
kafanızı rahatlatacak bir mektup göndermektir, ancak bu tekliflerin her türlü incelemesini 
memnuniyetle karşılıyor ve söz konusu önerilere kadar hiçbir karar verilmeyeceğini yinelemek 
istiyoruz danışma dönemi sona eriyor. 
 
Desteğiniz için her zaman olduğu gibi teşekkür ederiz. 
 
Saygılarımla 
 

 
 
Philip Johnson 
Vali Başkanı 
 
Yonetim birimi 
• Anjali Fowler 
• Louise Griffiths 
• Lisa Brotherton 
• Rija Inam 
• Rasma Rahman 
 
David Brownsword - Baş Öğretmen 
Amarjit Cheema OBE - İcra Kurulu Başkanı 
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