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Stimați părinți/tutori,
Vă scriu pentru a vă anunța cu privire la activitatea Goldfinch cu Place2Be, o instituție filantropică
națională ce sprijină școlile la îmbunătățirea încrederii și stării de bine a copiilor și tinerilor.
Place2Be prestează sprijin emoțional și terapeutic pentru elevi, familii și personal didactic în peste 250
școli din întreaga țară.
Le oferă elevilor un spațiu unde aceștia se pot exprima prin discuții și activități creative și se pot gândi
la orice îngrijorări pe care le au. Place2Be oferă de asemenea sprijin pentru părinți și membri ai
personalului. Includem câteva informații pentru a vă spune mai multe despre Place2Be și activitatea sa.
Place2Talk Unul din cele mai populare aspecte ale acestui serviciu se numește ‘Place2Talk’ (locul unde
vorbim). Este deschis pentru toți elevii, care pot stabili o întâlnire pentru a petrece 15 minute cu un
consilier calificat, fie singuri, fie împreună cu un prieten. În medie, circa o treime din elevii din școlile
unde este implementat proiectul Place2Be beneficiază de acest serviciu în fiecare an. Elevii vorbesc
adesea despre prieteniile lor sau orice griji pe care le au.
Place2Be va înregistra numele, data nașterii, grupul de vârstă, sexul și etnia copilului dvs., subiectul
larg al discuției și orice acțiune întreprinsă ca rezultat al sesiunii. Aceste informații sunt stocate în
condiții de securitate. Ele sunt folosite într-o formă codificată la evaluarea serviciului prestat de
Place2Be și la îmbunătățirea muncii noastre. Vă rugăm consultați fișa separată de la finalul acestei
scrisori pentru informații suplimentare în acest sens.
Acordul parental pentru accesarea Place2Talk
Dacă nu ne anunțați altceva, școala și Place2Be vor presupune că copilul dvs. are permisiunea
părintelui/tutorelui de a veni la Place2Talk.
Dacă doriți să aflați mai multe sau preferați ca copilul dvs. să nu folosească acest serviciu, vă rugăm
contactați Catriona Ross (directorul de proiect Place2Be din școală) la 0208 773 7455, care vă va
răspunde cu plăcere la orice întrebare.

Mrs Emilie Haston, Head Teacher
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nu doresc ca copilul meu să participe la Place2Talk.
Numele copilului/tânărului……………………...………………...... Clasa ………………….
Numele părintelui/tutorelui ……………………………….……………
Semnătura ………………………………………….. Data ……………………….

