Rezumatul scrisorii către părinți și îngrijitori din partea lui Alsiatir Gaw, Director executiv – Serviciul
pentru comunități și familii, 5 august 2020
Stimate părinte/ îngrijitor,
Vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere în această perioadă dificilă.
Prim-ministra a confirmat săptămâna trecută că școlile se vor deschide pentru toți elevii, iar noi anticipăm
cu bucurie întoarcerea copilului dvs. la școală.
Guvernul Scoției a scos în evidență necesitatea unei pregătiri temeinice pentru ca elevii și personalul să
revină în școli în condiții de maximă siguranță. Aceasta este prioritatea noastră cea mai înaltă.
Toată lumea trebuie să se spele pe mâini în mod regulat, și în toate școlile vor exista soluții dezinfectante
pentru mâini. Se va face curățenie în profunzime cu regularitate, în conformitate cu directivele Guvernului
Scoțian și cu standardele naționale.
Guvernul Scoțian a sistat necesitatea de izolare, astfel că și copiii care s-au izolat pentru protecție, vor
putea să revină la școală. Părinții care au nevoie de aranjamente speciale, trebuie să contacteze școala.

ARANJAMENTE PENTRU REVENIREA COPIILOR
Revenirea la școală se va face decalat pe o perioadă de trei zile, începând de miercuri, 12 august.
Școlile primare
Copiii cu numele de familie A-L
Copiii cu numele de familie M-Z

Vin la școala miercuri, 12 august (toată ziua) și vineri, 14 august
Vin la școala joi, 13 august (toată ziua) și vineri, 14 august

Toți copiii vor frecventa școala cu program normal începând de vineri, 14 august.
Fiecare școală în parte vă va informa în legătură cu aranjamentele privind masa de prânz, educația fizică și
orele decalate de începere și terminare a programului zilnic, după caz.

Liceele
Toți elevii din S1 vor veni la școală miercuri, 12 august, cu excepția Liceului Queensferry High School.
Părinții elevilor de la Liceul Queensferry vor primi o comunicare separată din partea directorului în legătură
cu aranjamentele privind clădirea nouă.
Fiecare liceu în parte va avea aranjamentele proprii pentru elevii de la diferite nivele, în fiecare din zilele de
12, 13 și 14 august. Toți elevii de liceu vor veni la școală cel tărziu luni, 17 august.

Școlile vor contacta părinții cu mai multe detalii până în data de 6 august. Școlile vă vor informa în legătură
cu aranjamentele privind masa de prânz, educația fizică și orele decalate de începere și terminare a
programului zilnic.

Școlile speciale
Fiecare școală va avea aranjamentele proprii privind întoarcerea decalată, pentru a veni în sprijinul elevilor.
Școlile vor contacta părinții până joi, pe 6 august, cu detalii concrete privind zilele în care copilul dvs. va
veni la școală în fiecare din zilele de 12, 13 și 14 august.
Toți copiii și tinerii vorreveni la școală până luni, 17 august, cel târziu.
Școlile vor furniza informații privind prânzul, educația fizică, orele de începere și terminare a programului
zilnic și alte aranjamente.
Pentru copii care beneficiază de transport de acasă la școală, școlile vor contacta părinții pentru informații,
până la data de vineri, 7 august.

ALTE IFROMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA PERSONALĂ
• Dacă veniți cu mașina, vă rugăm să nu lăsați copilul în imediata apropiere a intrării în școală.
• Vă rugăm să nu parcați în imediata apropiere față de școală.
• Vă rugăm să respectați distanțarea socială între adulți, și între adulți și copii din familii diferite.
• Vizitele la școală se vor face doar cu invitație.
• Accesul obișnuit al prinților și al îngrijitorilor va fi restricționat
Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin pe parcursul acestui proces. Anticipăm cu bucurie întoarcerea
copiilor dvs. Dorim să vă asigurăm că vom revizui în continuare măsurile, astfel încât fiecare persoană să fie
în siguranță, iar copiii să beneficieze de învățare și predare de cea mai înaltă calitate.

