
Mieli tėvai / globėjai, 
 
Mes norime jus patikinti, kad mes studijavome Vyriausybės nurodymus, susijusius su kai 
kuriais mokiniais, kurie gali grįžti į mokyklą po birželio 1 d. Bet koks mūsų atliekamas 
planavimas priklausys nuo to, ar galime užtikrinti saugumą. 
 
Mūsų prioritetas yra užtikrinti, kad viskas būtų saugu mokiniams, personalui, tėvams ir 
globėjams. Mes esame aiškiai atsakingi už savo mokinius ir darbuotojus. Tai paskatins ir 
sustiprins mūsų mąstymą apie galimą kai kurių mokinių grįžimą į mokyklą. 
 
Vyresnioji vadovų komanda ir valdytojai ruošiasi rengti didelius planus, reguliariai susitikti, 
kad apžvelgtų planavimą. Mes jus visapusiškai informuosime apie mūsų pažangą, bet mes 
žiūrėjome į klasės organizavimą, personalą, etapinius startus, saugos įrangą, be kitų dalykų. 
 
Mes didžiuojamės savo gyvybinga, saugia besimokančiųjų bendruomene ir užtikrinsime, kad 
būtumėte išsamiai informuoti apie pokyčius, kurie turės įtakos jums ir jūsų šeimai. Būkite 
saugūs ir norėtume padėkoti už didžiulį palaikymą šiuo mums visiems labai sunkiu metu. 
 
Būdami tėvais ir globėjais, turite žinoti, kad grįžę į mokyklą jūsų mokykla atrodys labai 
skirtinga. Jūsų vaikas grįš palaipsniui, kitaip tariant, tam tikrą dienos dalį, kai lankysis 
mokykloje. Taip yra todėl, kad turėsime socialinio atsiribojimo priemones, kurios riboja vaikų 
skaičių klasėje. Darbuotojai nešios apsauginę įrangą, o pertraukėlės per dieną bus 
paskirstomos pagal laiką. 
 
Vyresnioji vadovų komanda ir vadovai nuolat planuoja geriausius būdus, kaip užtikrinti 
mokinių, personalo ir tėvų / globėjų saugą, ir mes jus informuosime išsamiai apie mūsų 
išsamią planavimo tvarką. Šiuo metu mes siūlome laipsnišką 6-ųjų metų grąžinimą 2020 m. 
Birželio 1 d., O dėl papildomo pasirengimo - palaipsnį priėmimo ir 1-ųjų metų grąžinimą per 
savaitę, prasidedančią birželio 8 d. Kreipsimės į tėvus ir globėjus, kada jūsų vaikas grįš į 
mokyklą. 
 
Labai svarbu, kad jūs, kaip tėvai, galėtumėte pasirinkti, ar siųsti savo vaiką į mokyklą, ar ne 
esamoje situacijoje. Jums nebus skiriama bauda, jei nesiunčiate savo vaiko į mokyklą, bet 
mes suprantame, kokį be galo sunkų sprendimą tai turite padaryti jūs. Mums tikrai būtų 
įdomu sužinoti, ar ketinate siųsti savo vaiką į mokyklą, todėl Y6 tėvai ir globėjai ketvirtadienį 
ar penktadienį gaus telefono skambutį ir paklaus, ką ketinate daryti. 
 
Mes labai vertiname jūsų paramą šiuo metu, tačiau esame tikri, kad ir kaip mes rūpinamės 
jūsų vaiko, mūsų darbuotojų ir jūsų, kaip tėvų / globėjų, saugumu, yra mūsų prioritetas 
numeris vienas. 
 
Rūpinkis ir būk saugus. 
 
Maria Grimmer 


