
Dragi părinți / îngrijitori, 
 
Am dori să vă asigurăm că am studiat îndrumările Guvernului în legătură cu unii elevi care pot reveni 
la școală după 1 iunie. Orice planificare pe care o facem va depinde de dacă putem asigura sau nu 
siguranța. 
 
Prioritatea noastră este să ne asigurăm că totul este în siguranță pentru elevi, personal, părinți și 
îngrijitori. Avem o datorie clară de grijă și responsabilitate pentru elevii și personalul nostru. Acest 
lucru va ghida și stăpâni toată gândirea noastră despre revenirea potențială la școală pentru unii 
elevi. 
 
Echipa de conducere și guvernanții au făcut planuri extinse în pregătire, întâlnindu-se în mod regulat 
pentru a analiza planificarea. Vă vom ține la curent cu privire la progresele noastre, dar am analizat, 
printre altele, amenajările din clasă, personalul, pornirile eșalonate, echipamentele de siguranță. 
 
Suntem mândri de comunitatea noastră de învățare vibrantă și sigură și ne vom asigura că sunteți 
permanent informați despre evoluțiile care vor avea impact asupra dvs. și a familiei voastre. Păstrați 
în siguranță și am dori să vă mulțumim pentru sprijinul dvs. extraordinar în acest moment foarte 
provocator pentru noi toți. 
 
Ca părinți și îngrijitori, trebuie să fiți conștienți că școala noastră va arăta foarte diferit pentru copilul 
dvs. atunci când ne vom întoarce la școală. Copilul dvs. va avea o întoarcere treptată, cu alte cuvinte, 
o parte desemnată a zilei când urmează școala. Acest lucru se datorează faptului că vom avea măsuri 
de distanțare socială care limitează numărul copiilor din clasă. Personalul va purta echipament de 
siguranță și vor exista cronometrări pentru pauze în timpul școlii. 
 
Echipa de conducere superioară și guvernanții planifică continuu cele mai bune modalități de a 
asigura siguranța elevilor, a personalului și a părinților / îngrijitorilor și vă vom ține la curent cu 
privire la aranjamentele noastre detaliate de planificare. În momentul de față, propunem o revenire 
treptată a anului 6 la 1 iunie 2020 și datorită pregătirii suplimentare, o întoarcere treptată a 
Recepției și anul 1 în săptămâna care începe pe 8 iunie. Vom contacta părinții și îngrijitorii când 
copilul dvs. se va întoarce la școală. 
 
Este într-adevăr important ca dvs., ca părinți, să aveți un element de alegere cu privire la dacă vă 
trimiteți copilul la școală sau nu în situația actuală. Nu veți fi amendați dacă nu vă trimiteți copilul la 
școală, dar realizăm ce decizie este incredibil de dificilă pentru dumneavoastră. Am fi cu adevărat 
interesați să știm dacă intenționați să vă trimiteți copilul la școală și, prin urmare, părinții și 
îngrijitorii Y6 vor primi un apel telefonic joi sau vineri pentru a vă întreba ce intenționați să faceți. 
 
Apreciem cu adevărat sprijinul tău în acest moment, dar suntem siguri, indiferent de ceea ce facem 
pentru siguranța copilului tău, a personalului nostru și a ta ca părinți / îngrijitori, este prioritatea 
noastră. 
 
Aveți grijă și stați în siguranță. 
Maria Grimmer 
 


