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Ще започнем нашите сесии за чекиране утре. Напълно разбираме, че родителите може да се
чувстват под натиск и да не могат да имат редовен достъп до смесените (онлайн) сесии за
обучение и чекиране. Възможно е да нямате прилична интернет връзка, липса на устройства и
други деца в семейството, които се опитват да получат достъп до домашното си обучение
(някои от тях може да се подготвят за GCSE / A Levels). Може да се мъчите да накарате детето
си да се ангажира. По-малките деца може да се окажат особено предизвикателство за онлайн
обучението. По редица причини смесеното обучение може да представлява
предизвикателства за децата, родителите и учителите.

МОЛЯ НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ. Не искаме родителите, децата или учителите да се чувстват под
натиск, особено в такива предизвикателни и безпрецедентни моменти.

Всичко, което искаме, е децата да правят каквото могат, когато могат. Надяваме се, че децата
ще имат достъп до сесиите за чекиране, но напълно оценяваме, че това може да не е
възможно, особено два пъти на ден, всеки ден. Отново децата трябва да правят „каквото
могат, когато могат“.

Трябва да поддържаме редовен контакт с децата с цел защита. Това може да бъде чрез
смесено обучение и / или сесии за чекиране (или и двете, ако децата могат). Можете също да
изпратите имейл до училището (имейл адрес по-долу) или да ни се обадите по телефона, за да
поддържаме линии за комуникация. Може също да се обадим по телефона, за да видим как
вървят нещата. Разбираме, че децата могат да свършат някаква работа извън учебните часове
и това е добре.

Родителите могат да използват този имейл адрес, за да се свържат с класните ръководители за
съвет в обучението. Също така, ако след ден-два все още имате проблеми с достъпа до сесиите
за обучение и чекиране, моля, изпратете имейл на teacher@presteigne.powys.sch.uk (моля,
посочете името на учителя в темата). За това може да се използва и чат на MS Teams.
Отговорите няма да бъдат незабавни, но ние ще направим всичко възможно, за да се свържем
с вас възможно най-скоро.
Този имейл адрес може да се използва и от родители / деца, за да се свърже с училището и да
ни разкаже за всяко обучение. Родителите често питат дали децата могат да извършват
дейности, определени от тях напр. печене, разходки сред природата, ИТ проекти (напр.
Minecraft), изкуство и др. Отговорът е да. Моля, направете. Колкото по-широк е спектърът от
дейности, с които се занимават децата, толкова по-добре.

Надявам се това да ви успокои всички. Моля, изтърпете с нас, ние се опитваме да разработим
системи, които работят за всички. Това са много предизвикателни времена и ние трябва да се
подкрепяме.

(** Очаквам разяснения относно защитния пункт: родителите са в една и съща стая за сесиите
за чекиране. Ще ви уведомя веднага, щом получа актуализация от LA **).
Много благодаря и пазете в безопасност.
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