Drodzy uczniowie,
Piszę, aby powitać Was w Manchester Communication Academy i dodam, że nie
mogę się doczekać spotkania z Wami.
We wrześniu rozpoczniecie kolejny etap swojej edukacyjnej przygody i jesteśmy
szczęśliwi, że zamierzacie spędzić z nami następne pięć lat. Poznacie tu nowych
ludzi, nauczycie się nowych rzeczy, będziecie mieli najcudowniejsze doświadczenia,
które pozostaną z wami przez resztę życia.
Jestem niezmiernie dumna z tego, że jestem dyrektorem MCA. Jestem dumna z
naszej szkoły, personelu, uczniów i całej społeczności. Uczniowie MCA są
najlepszymi uczniami na świecie, ponieważ cały czas rozmawiamy o czterech
kluczowych wartościach, które decydują o tym jakimi ludźmi chcemy być.
1) Bądź wspaniały. Chcę, żebyście byli wspaniali w każdym aspekcie swojego życia.
Bądź wspaniałym synem / córką, wspaniałym bratem / siostrą, wspaniałym
przyjacielem i wspaniałą osobą. Bądź najlepszą wersją samego siebie jaką możesz
być. Bądź wspaniałym uczniem, wkładając cały swój wysiłek w naukę. Bądź
wspaniały we wszystkim, w czym uważasz, że jesteś dobry; w aktorstwie, tańcu,
sporcie, gotowaniu, śpiewaniu, pisaniu, debatowaniu, poszukiwaniu i odkrywaniu.
Bądź nieustępliwy w dążeniu do doskonałości.
2) Bądź odważny. Pójście do nowej szkoły, znacznie większej, z nowymi kolegami i
nowymi nauczycielami może być przerażające. Nie ma absolutnie żadnego powodu,
aby się bać. Bądź odważny w swoich decyzjach, odważny dokonując właściwych
wyborów i postępując właściwie.
3) Bądź życzliwy. Nauczymy Cię wielu rzeczy, w czasie gdy będziesz z nami, ale
najważniejsza nauka, to być życzliwym dla siebie wzajemnie. Bądź życzliwy dla

swojej rodziny, przyjaciół i dla siebie. Nie ma większego daru niż bycie życzliwym dla
kogoś.
4) Stań się częścią społeczności. Chcemy, abyś od tego momentu czuł się częścią
naszej rodziny MCA. Jesteśmy rodziną, jesteśmy zespołem i dbamy o siebie
nawzajem. Nasze motto w MCA to: Z Tobą, Dla Ciebie, O Tobie.
Z Wami wszystkimi, jako naszą przyszłą klasą, będziemy na każdym kroku waszej
drogi w tej szkole.
Wiem, że wasza nauka w klasie 6 została przerwana z powodu tego co działo się na
świecie w ciągu ostatnich czterech miesięcy. W normalnych okolicznościach
zorganizowalibyśmy dla Was tydzień adaptacyjny w naszej szkole. Przykro nam, że
nie możemy tego teraz zrobić. Ale nie martwcie się, zapewniamy, że będziecie
bezpieczni, zadowoleni i że zatroszczymy się o Was od samego początku roku
szkolnego.
Mamy dla Was kilka fantastycznych zadań związanych z waszym przejściem do
nowej szkoły, które chcielibyśmy żebyście zrobili w domu. Pomoże to nam poznać
Was, a Wam pomoże przygotować się do klasy 7.
Pragnę zakończyć ten list cytatem z Dr Seussa, jednego z moich ulubionych
autorów książek dla dzieci:
Wybierasz się tam gdzie jest wspaniale!
Dzisiaj jest Twój dzień!
Twoja góra czeka na Ciebie, więc...!
Zbieraj się do drogi!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Jeśli Państwa dziecko lub cała rodzina przeprowadziła się niedawno do Wielkiej
Brytanii lub uważacie, że będziecie potrzebować dodatkowej pomocy w języku
angielskim, wyślijcie e-mail do Miss Daley (t.daley@mca.manchester.sch.uk),
podając tylko imię i nazwisko dziecka oraz język ojczysty, a my poprosimy jednego z
naszych tłumaczy o skontaktowanie się z Państwem. W MCA mamy dział EAL
(angielski jako dodatkowy język), którego zadaniem jest ocena języka angielskiego
dziecka i pomoc w przełamaniu bariery językowej.
Ms Watmough

