24februarie 2021

Date și informații importante pentru întoarcerea la școală
Dragi Parents/ Carers și Students
Ca urmare a anunțului prim-ministrului de luni seara, am vrut să vă trimit un e-mail inițial cu privire la
unele date cheie în următoarele două săptămâni, pentru a vă ajuta cu planificarea dumneavoastră.

Miercuri 3martie 2021
Aceasta va fi o zi de pregătire a personalului, fără lecții "predate" în ziua. Personalul va fi la fața locului
pentru a pregăti camerele și resursele pregătite pentru data de 8 martie 2021.
•

Lecțiile din data de3 martie 2021 - (inclusiv sesiunile de studiu și sesiunile de intervenție) se vor
concentra pe activități independente și non-screen și vor fi publicate pe TEAMS sau Show My
Homework cu o zi înainte, marți 2 martie 2021.

•

Mini Scoala - furnizarea noastră la fața locului pentru elevii vulnerabili și elevii de lucrători cheie,
nu va funcționa miercuri 3 martie și elevii trebuie să rămână acasă. Acesta se va redeschide joi, 4
martie 2021.

Testarea debitului lateral Fsau Students In Anii7-13
Suntem în prezent de planificare noastre de testare în masă, astfel încât elevii vor fi avut un test înainte
de a reveni la școală și un al doilea pe prima lor zi înapoi (ei trebuie să aibă 3 teste la fața locului înainte
de a începe să auto-test la domiciliu). Vom trimite mai multe detalii odată ce planurile complete sunt în
vigoare ca școlile sunt în așteptare pentru clarificări de la Epartment Dof Education cu privire la exact
atunci când primul test trebuie să aibă loc.
Student Return To School Week Beginning 8 martie 2021
Vom fi de operare un început eșalonat pentru a permite student de masă de testare a fluxului lateral să
se întâmple:
Început eșalonat pentru grupurile de ani
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Anii 11, 12 și 13
Anii 10, 11, 12 și 13
Anii 7, 10, 11, 12 și 13
Anii 7, 8, 10, 11, 12 și 13
Întreaga școală în

În fiecare dintre aceste zile, am De înregistrare va fi 8.35-9.15am și Perioada 1 va fi 9.15-9.55am pentru a
permite informarea de reintegrare și activități să aibă loc.

Lecții online de la distanță Will Finish As Below
Acest lucru ne permite să menținem educația în desfășurare pentru elevi în timpul săptămânii de început
eșalonate, atâta timp cât putem, dar recunoaște că, pe măsură ce mai mulți elevi sunt fizic la școală în
lecții, cu atât mai greu este de a face, de asemenea, lecții de la distanță pentru alte grupuri de ani.
După veți vedea mai jos unele grupuri de ani vor avea o zi în care nu există lecții stabilite, le-ar încuraja să
folosească această zi pentru a prinde din urmă pe orice lucrare neterminată și prepare ei înșiși pentru
întoarcerea lor. Non-ecran activități independente, care va fi stabilit pe 3marties-ar putea să vă dau câteva
idei alternative în cazul în care și atunci când acestea sunt complet prins.
•

Anii 10, 11, 12 și 13 - ultima zi de lecții de la distanță va fi vineri 5 martie 2021.

•

Anii 7 și 8 - ultima zi de lecții de la distanță va fi luni 8 martie 2021.

•

Anul 9 - ultima zi de lecții de la distanță va fi marți 9 martie 2021.

Ultima zi a Mini School va fivineri, 5 martie 2021.

Știu că unii părinți / îngrijitori sunt interesați de orientare, care este trimis la școli de către Guvern, astfel
încât acestea să poată ține la curent. Link-ul către orientările pentru datade 8 martie 2021 este mai jos:
Guvernul Operational Guidance Fsau Schools Fsau8 martie 2021
Vă rugăm să păstrați un ochi pe e-mailurile dumneavoastră în următoarele două săptămâni ca vom fi
trimiterea de informații suplimentare pentru tine.
Copii regards

Doamna Christine McLintock
Director
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