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19th May 2022 

 

Timați Părinți/Tutore, 

 

Suntem încântați să vă confirmăm că vom putea oferi programul Summer Provision în cadrul 

școală în acest an (cunoscut anterior sub numele de July Provision), pe care Departamentul de 

Educație l-a extins în ultimii ani. 

Scopul programului este acela de a sprijini elevii cu nevoi suplimentare, aflați în risc de a se 

dezavantaj educațional, sau cei care beneficiază de sprijin suplimentar în școală, oferindu-le anumite 

programe suplimentare de timp suplimentar la școală în timpul vacanței de vară. 

Programul de vară este un program de două săptămâni plin de distracție care se va desfășura de luni, 

20 iunie până vineri, 1 Iulie*.  Vor fi maximum 12 elevi și un profesor care vor lucra împreună pentru 

două săptămâni.  Programul va fi un program relaxat și distractiv de două săptămâni la școală, în care 

elevii vor lua participând la o gamă largă de activități. Acest lucru le va oferi elevilor șansa de a 

experimenta școala într-un cadru calm, liniștit, cu multă distracție.  Vom structura fiecare zi aproape 

ca o zi obișnuită de școală, dar cu cerințe mai mici pentru elevi. Fiecare zi va începe la ora 10.00 și se 

va încheia la ora 15.00.  

Doamna Orla Foley va fi prezentă la fața locului în calitate de supraveghetor pe parcursul celor două 

săptămâni ale programului, iar dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați. 

întrebări înainte sau în timpul programului, o puteți contacta prin intermediul biroului sau prin e-mail 

la adresa orla.foley@colaistebride.ie. 

Locurile sunt oferite în funcție de nevoi și orice elev care primește sprijin suplimentar în școală pentru 

orice din anumite motive, poate fi oferit un loc în cadrul programului. Dacă doriți ca fiica/fiica dvs. 

să participe la programul din acest an, vă rugăm să completați formularul de mai jos până vineri, 28 

Mai. 

 

Cu stimă, 

  

 

___________________  

Kiera O’Sullivan   

 

Legătură pentru a completa de la: https://forms.office.com/r/GaGi6m6uZj 
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