5th June 2020
Повторно отваряне на училищата
Уважаеми родители / грижи,
Вероятно ще сте наясно, че образователният министър обяви, че училищата ще се отворят отново в
намален капацитет от 29 юни за 4 седмици.
Все още чакаме насоки от CC Powys и правителството на Уелс, но е ясно, че това няма да бъде
„нормално“ училище. Винаги ще работим,
за да
сведем
минимум рисковете за здравето и
Our Value
this
Month до
is Happiness
безопасността при каквито и да е планове, които ще направим.
Като родители ще имате избор дали да изпратите децата си и училището ще уважава и подкрепя
изцяло вашето решение. Няма да бъдете наказани за това, че не изпращате децата си.
Разглежда се следното:
• Децата ще посещават училище за един ден седмично;
• Децата ще бъдат поставени в „мехурчета“ от деца на не повече от 10 деца. Тези мехурчета ще
останат същите за 4 седмици. Те ще се основават на класове, където е възможно;
• Различните детски мехурчета няма да се смесват изобщо през деня; социалното дистанциране ще
остане абсолютен приоритет;
• Минимум 1 член от персонала ще бъде със същите мехурчета всяка седмица. Това може да не е
същият персонал, с който са свикнали децата поради липса на персонал;
• Ще има поетапно начало и край на деня;
• Ще има поетапни почивки и обяд;
• Ще се опитаме да планираме братя и сестри, така че те да присъстват в същия ден, но това не
може да бъде гарантирано;
Напълно разбирам, че решението за родителите да изпратят децата си обратно в училище е трудно и
ще имате много въпроси. Персоналът и управителите споделят тези опасения и всички планове ще
бъдат ръководени от всичко възможно да защитим цялата общност. Въпреки това, ние не можем да
предоставим 100% гаранции за безопасност.
Както можете да оцените, поради някои от мерките, които трябва да предприемем, опитът за децата
ви, които посещават, няма да бъде „нормално“ училище. Ние обаче ще направим всичко възможно,
за да го направим максимално „нормален“ в строги параметри.
За да можем да планираме ефективно, ще ни трябва ясна представа дали родителите възнамеряват
да изпратят децата си за един ден. Моля, кликнете върху този линк и попълнете формата:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z4dwLAOVEeZrgOuinMrUEYiXkLXVrFKiqMnmtEXAB5UN
VVDUEdPSEpMVEFDVkNXVjBTT01YUzhPRy4u
Следващата седмица може да получите телефонно обаждане от училище, което да ни помогне да
определим броя на децата, които ще идват в училище.
Може ли да се възползвам от тази възможност да благодаря на всички родители за постоянната ви
подкрепа на училището и децата ви у дома.

Искрено Ваш,
A.R. Faulkner
Headteacher

