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Değerli Velimiz/Bakım sağlayanımız,
Okulumuzun Ekim ayı tatillerinin başlamasına neredeyse bir hafta kala size, çocuklarımıza ve
gençlere sabrınız ve bu dönemde gösterdiğiniz anlayış için teşekkür etmek isterim. Şehir
çapındaki okul topluluklarının yeni düzenlemelere ne kadar iyi uyum sağladığı gerçekten
dikkate değer.
Çocukların, gençlerin ve personelin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bazı vakalar olduğunu
öğreneceksiniz ve biz de, sağlık talimatlarına uymaya devam etmekteyiz. Lothian Sağlık
Koruma biriminin şart koştuğu şekilde, çocuklarınızın kendilerini izole etmesini sağlama
konusundaki işbirliğiniz için minnettarım.
Kış aylarına yaklaşırken, öğrenciler ve personel için mümkün olan en güvenli düzenlemeleri
yapmaya devam etmek ve okullarımızı açık tutmak hayati önem taşıyacaktır. Yüz maskeleri ve
ellerin yıkanması, virüsün yayılmasını en aza indirmeye dair önemli önlemlerdir ve mümkün
olan her yerde fiziksel mesafeyi korumak da buna dahildir.
Başöğretmenler, ebeveynlerin okul girişlerinde toplanmaktan nasıl kaçındıklarına dair olumlu
yorumlarda bulundular ve aileler ile bakım sağlayanların gösterdiği tüm çabaları takdir
etmekteyiz. Bildiğiniz gibi, ortaokullarımızda öğrencilerimizden yüz maskelerini takmalarını
beklemekteyiz ve bu önleme dair gösterilen işbirliği düzeyi büyük takdir görmüştür. Tıbbi
nedenlerle bu talebe uyamayanlar için, okulların gereksiz utançlardan kaçınma amaçlı
düzenlemeleri mevcuttur.
Okullar özellikle ebeveynlerin çocuklarını Covid-19 testine götürdükleri zamanı okula
bildirmelerini takdir etmişlerdir. Bu, okulun testin pozitif çıkması durumunda önceden
düzenlemeler yapmasına imkan tanımaktadır. Pozitif veya negatif olsun, sonucu aldığınızda
okulunuzu mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmeniz çok önemlidir. Test sonucunu okul
saatleri dışında alırsanız, lütfen 0131 200 2000 numarasını arayın.
Başbakanın velilere yaptığı çağrıya uygun olarak, okulların karantinaya girmek zorunda olan
öğrencileri desteklemek için her zaman personel bulunduramayabilmesinden dolayı, kendisinin
bu ara dönemde yurtdışı tatillerinden kaçınmaya dair mesajını tekrar etmek isterim.
Son olarak, Ekim tatilinden sonra okullarımız devam ederken, her okul ortamında öğrenim için
mümkün olan en güvenli ortamı sağlamaya devam edeceğiz. Bunun bir parçası olarak,
sınıflarda sürekli yeterli havalandırma yapılması gerekecek ve okulun ısıtma sistemleri tam
kapasitede kullanılacaktır; ancak fazladan giysi bulundurmayı düşünmek akıllıca olacaktır.
Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize mutlu tatiller diliyor, bu zor dönemde sürekli desteğiniz ve
işbirliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum.
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