
Caros pais/encarregados de educação, 

 
Queremos garantir que estudamos as orientações do governo em relação a alguns alunos que 
potencialmente retornarão à escola após 1º de junho. Qualquer planejamento que façamos 
dependerá se podemos ou não  garantir a segurança dos seus filhos. 

 
A nossa prioridade é garantir que tudo seja seguro para os alunos, funcionários, pais e 
encarregados de educaçao. Temos o dever de cuidado e responsabilidade pelos nossos alunos e 
funcionários. 
Isso guiará e sublinhará todo o nosso raciocinio sobre o possível retorno à escola para 
alguns alunos. 

 
A equipe de liderança e os governadores têm planejado extensivamente a 
preparação, e reúnem-se regularmente para analisar o planejamento. 
Iremos mantê-lo totalmente informado de nosso progresso. Temos observado os arranjos da sala de 
aula, funcionários, horário intercalado, equipamentos de segurança e outras coisas. 

 

Estamos orgulhosos de nossa comunidade e queremos assegurar a garantia que vocês continuarão 
em segurança e mantidos totalmente informados sobre os desenvolvimentos que terão impacto 
sobre você e sua família. 
Mantenha-se seguro e gostaríamos de agradecer pelo seu tremendo apoio neste 
momento desafiador para todos nós. 

 
Como pais e encarregados de educação, você precisa estar ciente de que nossa escola parecerá 
muito diferente para o seu filho quando eles retomarem a escola. Seu filho terá um retorno em 
fases, por outras palavras, uma parte designada do dia em que frequentem a escola. 
Isso ocorre porque teremos medidas sociais de distanciamento que limitam a número de crianças na 
sala de aula. Os funcionários usarão equipamentos de segurança e haverá horários intercalados para 
pausas durante o dia escolar. 

 
A equipe de liderança e os governadores planejam continuamente as melhores maneiras 
para garantir a segurança dos alunos, funcionários e pais / encarregados de educação e manteremos 
você totalmente informado sobre os nossos planos detalhados de planejamento. De momento, 
estamos propondo uma retorno por fases, começando pelo 6° ano no dia 1 de junho de 2020 e, 
devido à preparação adicional, o retorno do ano pré-escolar e do 1° ano a 8 de junho. Entraremos 
em contato com os pais e encarregados de educação para o informar de quando o seu filho voltará à 
escola. 

 
É realmente importante que todos os pais tenham um elemento de escolha sobre enviar o seu 
filho(s) para a escola ou não na situação atual. Você não será multado 
se você não trazer o seu filho a escola, mas percebemos que é uma decisão incrivelmente dificil de 
tomar. Gostaríamos muito de saber se você pretende mandar o seu filho para a escola e, portanto, 
os pais e encarregados de educaçao do 6° ano receberão uma chamada na quinta ou sexta-feira para 
perguntar o que você pretende fazer. 

 
Nós realmente apreciamos o seu apoio neste momento, mas tenha certeza, o que fizermos 
a segurança do seu filho, da nossa equipe e a sua, como pais / encarregados de educação, é nossa 
prioridade número um. Tome cuidado e mantenha se em segurança. 

 
Maria Grimmer 


