17th June 2022
Dear Parents/Carers,
I am writing to inform you that in light of joint strike action by the RMT on Tuesday 21st
June affecting both rail and tube, the school will be closed to all pupils in Years 7-10. This
decision has been taken due to the large proportion of staff who rely on either rail or tube to
get to work each day.
However, I am pleased to say that your child will be able to follow their regular school
timetable through Google Classroom as was done during lockdown. For example, if your
child has English at 08:45 (period 1) then they should follow the link on their Google
Classroom which will take them to their teacher for normal lessons. The aim is for the regular
class teacher to facilitate the learning for 25-30 mins of lesson time before your child is able
to finish their work independently. They will then follow their normal school timetable as if
they were in the building and attendance is mandatory.
For Year 11, students will be expected to sit their exams as normal and if you anticipate any
problems in your child getting to school then please do make any appropriate arrangements
in advance. We will have staff on hand to both invigilate and support students as we have
done throughout the exam season and it is essential that all students due to sit an exam
attend.
Finally, should the strike be called off after you have received this letter then the
school will be open as normal.
I appreciate that the disruption caused by this strike is far from ideal but I am sure that you
can appreciate that we are required to have a minimum number of staff on site. Furthermore,
we fully expect to be business as usual on the remaining strike days as these will not affect
both tube and rail simultaneously like it will on Tuesday June 21st.
Thanks and best wishes.

Mr. Tom Raw
Deputy Headteacher

প্রিয় পিতামাতা/পরিচর্যাকারী,
আমি আপনাকে জানাতে লিখছি যে RMT দ্বারা 21শে জুন মঙ্গলবার রেল এবং টিউব ট্রেন উভয়কেই প্রভাবিত করার
জন্য যৌথ ধর্মঘটের (strike) কারণে, 7-10 বছরের সমস্ত ছাত্রদের জন্য স্কু ল বন্ধ থাকবে৷ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে
প্রচু র সংখ্যক শিক্ষকের কারণে যারা প্রতিদিন কাজ করার জন্য রেল বা টিউব ট্রেনের উপর নির্ভ র করে।
যাইহোক, আমি এটা বলতে পেরে খুশি যে আপনার সন্তান Google ক্লাসরুমের মাধ্যমে তাদের নিয়মিত স্কু লের
সময়সূচী অনুসরণ করতে সক্ষম হবে যেমনটি লকডাউনের সময় করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার
সন্তানের ইংরেজি 08:45 (পিরিয়ড 1) হয় তবে তাদের উচিত তাদের Google ক্লাসরুমের লিঙ্কটি অনুসরণ করা যা
তাকে তাদের শিক্ষকের কাছে সাধারণ পাঠের জন্য নিয়ে যাবে। আপনার শিশু স্বাধীনভাবে তাদের কাজ শেষ করতে
সক্ষম হওয়ার আগে নিয়মিত ক্লাস শিক্ষকের পাঠের 25-30 মিনিটের জন্য শেখার সুবিধার জন্য লক্ষ্য। তারা তখন
তাদের স্বাভাবিক স্কু ল সময়সূচী অনুসরণ করবে যেন তারা বিল্ডিংয়ে ছিল এবং উপস্থিতি দরকার।
11 বর্ষের জন্য, শিক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষায় স্বাভাবিকভাবে বসবে বলে আশা করা হবে এবং আপনি যদি আপনার
সন্তানের স্কু লে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা অনুমান করেন তাহলে অনুগ্রহ করে আগে থেকে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা
করুন। আমরা পরীক্ষার পুরো মৌসুম জুড়ে যেমনটি করেছি এবং পরীক্ষায় বসার কারণে সকল ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিত
থাকা দরকার। .
অবশেষে, আপনি এই চিঠি পাওয়ার পরে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলে স্কু ল স্বাভাবিক হিসাবে খোলা হবে।
আমি উপলব্ধি করি যে এই ধর্মঘটের কারণে যে ব্যাঘাত ঘটছে তা আদর্শ থেকে অনেক দূরে কিন্তু আমি নিশ্চিত যে
আপনি উপলব্ধি করতে পারেন যে আমাদের সাইটে ন্যূনতম সংখ্যক কর্মী থাকা প্রয়োজন। উপরন্তু, আমরা সম্পূর্ণরূপে
আশা করি যে বাকি ধর্মঘটের দিনগুলিতে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা হবে কারণ এটি 21শে জুন মঙ্গলবারের মত একই
সাথে টিউব এবং রেল উভয়কেই প্রভাবিত করবে না।

Thanks and best wishes.

Mr. Tom Raw
Deputy Headteacher

Estimados Padres/Guardianes,

Les escribo para informarles que debido a la huelga de transportes el Martes 21 de Junio
2022, que afectara tanto el tren como el metro. La escuela estara estara cerrada para todos
los alumnos de año 7-10. Esta decisión ha sido tomada debido a muchos professores que
usan los trenes o el metro para venir al colegio.
Sin embargo, me complace informales que su hijo/a podrá seguir el horario normal de las
clases con el uso de Google Classroom como lo hicimos durante la pandemia. Por ejemplo,
si su hijo/a tiene Inglés a las 8h45 (la primera clase) deberá seguir el enlace dado por cada
profesor para poder seguir las classes en linea. El objetivo es que cada profesor una lección
de 25-30 minutos para que los alumnos terminen el trabajo de forma independiente. Los
enlaces y las clases seguiran el horario normal como si estuvieran en el colegio, por lo tanto
es obligatorio que todos los alumnos asisten en esas clases virtuales.
Para los año 11, se espera que todos los alumnos vengan al colegio para los asistir a los
examenes y si se anticipa algun problema para que sus hijos puedan llegar al colegio,
porfavor hagan los arreglos necesarios con anticipacion. Tendremos personal disponibles
para vigilar y apoyar a los estudiantes. Es muy importante que todos los estudiantes que
tienen un examen, estén presentes.
Si la huelga se cancela despues de haber recibido esta carta, la escuela estara abierta
común y corriente.
Entiendo que esta interrupción causada por esta huelga es lejos de ser ideal, pero espero
que entienden que estamos obligados de cerrar a causa de la falta de personal en la
escuela. Por lo tanto, esperamos que todo funcione común y corriente en los dias de huelga
restantes, ya que estos no afectaran tanto los transportes en común como el martes 21 de
junio.
Cordialmente,

Sr. Tom Raw
Deputy Headteacher

