Informare săptămânală - 14.5.2021

Acoperiri de față în școală
Așa mulți dintre voi ați auzit, la începutul acestei săptămâni, prim-ministrul a anunțat că, în cadrul
foii de parcurs pentru pasul 3 din restricțiile privind COVID, începând de luni, 17 mai 2021,
Acoperirile faciale nu mai sunt recomandate în școli. DfE și-au actualizat guidance pentru a reflecta
acest lucru:

Începând cu 17 mai, în conformitate cu pasul 3 din foaia de parcurs, acoperirile faciale nu vor mai fi
recomandate elevilor și studenților din sălile de clasă sau din zonele comune, din toate școlile și
furnizorii fe. De asemenea, învelișurile feței nu vor mai firecomandate personalului din sălile de
clasă.
În toate școlile și furnizorii fe, continuăm să recomandăm ca învelișurile feței să fie purtate de
personal și vizitatori în situații din afara sălilor de clasă în care distanțarea socială nu este posibilă (de
exemplu, atunci când se deplasează în corridors și în zonele comune).

Recunoaștem că pentru unii aceasta va fi o schimbare binevenită, iar pentru alții va fi una
îngrijorătoare. Ca atare, începând de luni, 17 mai 2021, studenții și personalul vor avea opțiunea de
a purta o mască de față în sălile de clasă și / sau comunale sunt ca,dar nu va fi nici ocerință pentru ei
să facă acest lucru.

Elevii vor fi în continuare obligați să le poarte în autobuze.

Vă rugăm să faceți clic aici pentru a citi instrucțiunile complete actualizate de la DfE.

Vă asigurăm că toate celelalte proceduri de COVID vor continua să fie urmate în școală, inclusiv:
•

igienizarea mâinilor la intrarea în camere

•

anti-bac de birouri după fiecare lecție

•

Distanțarea de 2m a personalului unul de celălalt și a studenților în orice moment

•

bule de grup an

•

stabilește planurile de ședere

•

ventilație în încăperi

Planul complet de gestionare a riscului COVID este disponibil pe site-ul nostru, făcând clic aici.

Testarea fluxului lateral
După veți ști de la știri, tulpina indiană provoacă o creștere a cazurilor în unele părți ale țării. Vă
reamintesc importanța continuării de două ori pe săptămână atestelor de flux al al și nu trimiterea
copilului la școală dacă ei sau oricine din gospodăria lor prezintă simptome de COVID-19 sau
așteaptă rezultatul unui test PCR.

Medic/Prim ajutor
Înțelegem că COVID a adus multe schimbări, dar rules în ceea ce privește primul ajutor au rămas
aceleași pe tot parcursul. Vă rugăm să vă rugăm să vă rugăm să vă reamintim copilului
dumneavoastră (ren) că, dacă se simt rău în timpul pauzei sau prânz timp ei trebuie să se aducă pe
la primul ajutor și vom contacta acasă, dacă ne simțim că este necessary.
Dacă nu se simt bine în clasă, profesorul îi va trimite.

Suntem de părere că avem nevoie pentru a reemphasis acest lucru ca suntem foarte conștienți de
faptul că mulți studenți apel sau text părinții lor / îngrijitori în primul rând și apoi vin pe la primul
ajutor să ne spună că acestea au fost given permisiunea de a merge acasă. Deși apreciem că simt că
aceasta este ceea ce ar face de obicei atunci când sunt acasă, vă rugăm să ne sprijiniți în reamintirea
protocolului corect pentru atunci când sunt la școală. Dacă primiți un apel sau un mesaj de la copilul
(copiii) dvs., vă rugăm să răspundeți înapoi la ei, cerându-i să meargă la primul ajutor sau la recepția
studenților dacă ușa este închisă.
Multe mulțumiri

Plată părinte
După sa menționat anterior, vă rugăm să rețineți că ParentPay poate dura 24 de ore și, ocazional,
mai mult pentru a arăta banii pe care i-ați transferat. Având în vedere acest lucru, vă rugăm să vă
asigurați că ați configurat o alertă, în mod ideal nu mai mică de £5, acest lucru va asigura că încă mai
au suficienți bani pentru a cumpăra pentru acea zi.
TRANZACȚII ÎNTÂRZIATE

dacă faceți o tranzacție târzie, eventual dimineața sau noaptea dinaintea școlii, ar merita să trimiteți
copilului (copiilor) o captură de ecran a tranzacției, astfel încât să poată arăta member-ul
personalului de serviciu dacă nu se afișează pe titiluri. Alternativ, puteți pune o notă semnată în
planificatorul lor.

Consiliul Parohial Hazlemere
Vă rugăm să opriți motoarele
Hazlemere Consiliul Parohial ar dori să reamintească tuturor părinților și îngrijitorilor să fie atent of
motor ralanti atunci când la școală ridica / drop off. Ralantiul este locul unde soferii lasamotorul
vehiculului safunctioneze inutil. Fumul eliberat conține mai multe gaze nocive, inclusiv dioxid de
carbon (CO2), dioxid de azot (NO2), monoxid de carbon (CO), aspecte speciale (PM) și hidrocarburi,
care sunt legate de boli și, de asemenea, dăunătoare pentru mediu în ansamblu.
Ralantiul staționar este o infracțiune în conformitate cu secțiunea 42 din Legea privind traficul rutier
din 1988, care prevede: "Nu trebuie să lăsațimotorul unui vehicul să funcționeze inutil în timp ce
vehiculul respectiv staționează pe un drum public." Făcând acest lucru poate suporta o amendă de
£20 fix-penalizare în conformitate cu traficul rutier (emisiile vehiculelor) Regulamentele 2002.
Prin oprirea motorului, aveți un impact clar și direct pentru a reducepoluarea inutilă a aerului și
pentru a proteja sănătatea personală și publică. Cu o schimbare de bază a comportamentului, șoferii
se pot angaja practic cu probleme de calitate a aerului și pot face o diferență pozitivă. Urmăriți acest
videoclip pentru a afla mai multe despre impactul engine ralanti în afara școlilor
https://youtu.be/2_9JQVAAyk4
Dacă doriți să știți mai multe despre ceea ce Hazlemere Parish Council este de a face pentru a lupta
împotriva urgenței climatice și să se implice vă rugăm să faceți clic aici (alternativ, vă rugăm să
vizitați hazlemere Parish Council site-ul pentru mai multe detalii).

cu stimă
Paul Fleming
Consilier parohial Hazlemere

ILS - Dulapuri
ILS, compania care deține undulap pentru studenți la școală, a deschis rezervările pentru anul
universitar 2021/22.
Conform comunicărilor anterioare, din octombrie 2020, dulapurile studenților au fost mutate pentru
a se asigura că studenții care au plătit pentru dulapuri le pot accesaîn conformitate cu regulile anului
privind bulele de grup. Ca un memento, locațiile actuale dulap sunt de mai jos. Locațiile exacte se
pot schimba în 2021/22, în funcție de restricțiile covid în vigoare, dar vă rugăm să fiți siguri că
dulapurile vor fi în locații pe care studenții le vor putea accesa.

Anul 7 - New Build Stiinta
Anul 8 - Rafturi în cafenea Ramsay
Anul 9 - Pe lângă camera personalului

Anul 10 - Coridorul PE
Anul 11 - Wall divide în Cafe Ramsay

Cariere
Acest pachet de ucenicie luni a fost atașat la e-mail.

PD ARP/TRIMITERE

Absolut Împreună este o organizație caritabilă minunată de care au beneficiat studenții noștri pd, HI
și SEND, când am mers la bowling cu grupul în 2019. În cuvintele lor "Suntem gata să punem din
nou zâmbete pe fețe!".
Sunt încântat să spun că suntem acum în măsură să ofere unele activități mai gratuite pentru
familiile din Buckinghamshire care au copii sau adulți tineri cu nevoi suplimentare. În prezent, avem
la dispoziție următoarele activități gratuite: bilete de familie la Bucks Goat Centre, Odean Cinema
Tickets, Tenpin bowling la Rogue Leisure și Dual Seat go karting în Maidenhead sau Aylesbury.
Dacă sunteți interesat, vă rugăm să trimiteți un e-mail smiles@absolutely-group.co.uk și să ne
spuneți puțin despre dvs.

Vă rugăm să fiți atenți atunci când parcare
BORDURI CĂZUTE
În numele nostru scaun cu rotile / studenți scuter pot să vă rugăm să reamintesc părinților /
îngrijitorii să nu parc pe sau peste borduri a scăzut în jos în și în jurul școlii și străzile din apropierea.
Avem un număr de studenți care călătoresc la și de la școală în mod independent și acești pui scăzut
sunt esențiale pentru acești utilizatori, deoarece acestea nu pot face drumul lor în jurul vehiculelor
ca elevii organism capabil.
Vă rugăm să fiți atenți la acest request și să sprijiniți toți studenții noștri parcând în siguranță și fără
a-i pune în pericol.
Multe mulțumiri

Date importante
Săptămâna care începe pe 17 mai 2021 este Săptămâna 2.

LUNI 17 MAI 2021 - Anul 9 Health Tec Trip la Aylesbury Campus
9:15am - 2:15pm
Elevii wbolnav întâlni doamna Flannagan în Café Ramsay la începutul perioadei 1. Vă rugăm să vă
asigurați că aveți o mască de față pe care să o purtați în autocar la și de la locul de desfășurare.
Pentru această zi este necesară o uniformă școlară inteligentă completă și un prânz la pachet.

JOI 20 MAI 2021 - Anul 8 Vaccinări HPV - Prima doză

Vă rugăm să faceți clic aici pentru calendar.
Vă rugăm să faceți clic aici pentru datele de termen.

Posturi vacante la Școala Sir William Ramsay
Șef adjunct al Facultății de Studii de Afaceri și TIC - Click aici
Șef adjunct al Facultății de Limba Engleză - Click aici
Șef adjunct al Facultății de PE - Click aici
Profesor de interventie - Click aici
Responsabil proiect MIS - Click aici

Toate posturile vacante actuale pot fi găsite pe site-ulnostru.

Expresia Interest
Suntem întotdeauna dornici de a auzi de la solicitanții potențiali care împărtășesc viziunea noastră și
valorile. Chiar dacă în prezent nu facem publicitate pentru posturile vacante adecvate, vă invităm
călduros să ne contactați cu o exprimare formală a interesului pentru rolul preferat, în cazul în care
apare în curând o oportunitate. Pentru a înregistra o expresie a interesului de a lucra la Școala Sir
William Ramsay, vă rugăm să trimiteți un e-mail mfrench@swr.school, vă vom ține CV-ul și vă vom
contacta în cazul în care apare un post vacant adecvat.

Pleasing asigurați-vă că copilul dumneavoastră are acces la o
mască de față în orice moment.

