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Her bahar döneminin sonunda, ailelere tatil boyunca 11. ve 13.sınıflar için yürütmeyi 
planladığımız çalışma dersleri hakkında kendilerini güncelleyen bir mektup yazmaya 
ve yaz dönemi için önemli bilgileri sizlere bildirmekteyidik. 

 

Bu yıl beklentilerimizi tam olarak bilmiyoruz. 11. ve 13. Sınıf öğrencilerimiz ve 
öğretmenleri GCSE, A Level ve BTEC sonuçlarının nasıl verileceğini konusunda bilgi 
sahibi olmayı beklemektedir. Bu konularla ilgili bu sabah DFE’den aldığımız bilgi ve 
belgeleri inceledikten sonra size daha fazla bilgi vermek için size tekrar yazacağım. 
Bunun öğrenciler ve aileleri için endişe verici bir zaman olduğunu biliyorum, ancak 
öğrencilerimizin hak ettikleri notları almasını ve üniversiteye, koleje veya üniversiteye 
geçebilmelerini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağımızdan emin 
olabilirsiniz. 

 

Son birkaç hafta boyunca çocuklarınıza verdikleri derslerle ilgili, onlara destek olup 
yardımlarınız için teşekkür ederim. Tüm ailelerin internet üzerinde yayınladığımız 
derslere ulaşamadıklarını ve zorluklar yaşadığını biliyoruz bu yüzden bu ailelerimize 
yapılması gereken derslerı hazırlayıp evlere postaladık. Eğer ders kaynaklarına 
ihtiyacınız varsa, lütfen 0208 804 6946 numaralı telefondan bizi aramaktan 
çekinmeyin. Umarım tatil sırasında çocukların yapması gereken projeleri siz ailelerde 
keyifli bulup cocuklarınıza yardım ederek, onlara destek olarak bu projeleri 
tamamlayacaklardır. 

 
E-postalar, kısa mesajlar ve web sitemiz şu anda ailelerle iletişim kurmamızın ana 
yoludur. E-postanız yoksa, kendinize ayarlamanızı öneririz. ‘Gmail’i veya‘Outlook’u 
veya başka bir ücretsiz hizmeti arayarak bunu ücretsiz yapabilirsiniz. Bir e-postanız 
olduğunda, kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için lütfen bu e-postayı 
info@oasisenfield.org adresine iletin. Ayrica Cep telefonu numaranız değişmişse bizi 
de bu konuda lütfen bilgilendirin. 

 

Yerel okullarda ücretsiz okul yemek kuponları almaya uygun aileler belirliyoruz. Bu 
kuponları almanız gerektiğine inanıyorsanız lütfen info@oasisenfield.org adresinden 
veya yukarıdaki telefon numarasından bizimle iletişime geçip çocuğunuzun adını ve 
iletişim bilgilerini bırakın, size geri döneceğiz. 

 

Önümüzdeki haftalarda bazı ailelerin durumunun değişebileceğinin farkındayız. 
Ücretsiz okul yemekleri için uygun olabileceğinizi düşünüyorsanız, bizimle iletişime 
geçin. Durumu inceleyip size bunu yapmak için hangi bilgilere ihtiyacımız olacağını 
bildireceğiz. 

 

South Street'teki Oasis Academy Hadley'de okul tatilleri haricinde ki tatilleri de dahil 
olmak üzere tatillerde kilit  mesleklerin ve savunmasız çocukların çocuk bakımı 
olanağını  sunmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve çocuk 
bakımı olanağını kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için lütfen akademiye 
başvurun. 



Bir sonraki dönemin başında Anthony Williams akademinin Müdürü olarak devralacak. 
Anthony devralırken Anthony ile çalışmalarım devam edecektir. Anthony Wıllıams 
tarafından sizlere  bir mektup gönderiyorum ve eminim ki onu, Oasis Academy 
Enfield'e hoş bir şekilde davet ederken  sizlerde benim gibi aynı duygular içerisinde 
olacaksınız. 

 

Gelecekle ilgili belirsizliğin olması yanında, bildiğimiz ise, Paskalya bayramlarının 
sonunda okula dönmeyeceğimiz, sosyal izolasyona  devam edeceğimiz.  

 

20 Nisan Pazartesi gününden itibaren Show My Home Work sitesinde dersler 
konulacak, ancak ilerleyen zamanlarda başka öğretim yollarına da bakacağız. 
 

Bu son iki dönemdeki desteğiniz için size teşekkür eder,Size ve ailenize bu zor 
zamanlarda iyi dileklerimi gönderirken, hayatın  normale dönmesini ve sizlerle tekrar 
bir araya gelme arzusu içinde olduğumuzu belirtmek isterim. 
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