
 
 

 
21 mai 2020 
Dragi părinți, 
 
Sper că toată lumea este bine și reușește în aceste perioade neobișnuite în curs. Vreau să vă reamintesc 
că tuturor ne este dor de tine și de copiii tăi și se simte atât de mult timp de când te-am văzut pe tine și pe tine 
familii. 
Vă mulțumim pentru toate contribuțiile dvs. pentru a ajuta copiii să învețe acasă și să ne împărtășească acest lucru cu 
noi. Are 
a fost o actualizare minunată în fiecare săptămână, iar personalul s-a bucurat văzând copiii să prospere acasă. Ține 
asta 
venind! Sper și că v-ați bucurat de unele dintre postările noastre recente de facebook și de profesorii în desfășurare 
munca pentru menținerea copiilor implicați și motivați, în special prin stimulente pentru premii. Am făcut-o 
Gazeta serii și în această săptămână și mulțumesc tuturor celor implicați. Acesta a fost un memento fabulos de toate 
munca grea părinții noștri continuă să contribuie și să o ajute, chiar și atunci când se simte foarte greu. Sunteți toți 
făcând o treabă grozavă, atât de bine făcută. 
Aici, la Gateway Academy, ne ocupăm de o reîntoarcere sigură la școală pentru niște grupuri de ani la rând 
cu îndrumări guvernamentale și acest lucru este detaliat mai jos. Cu toate acestea, între timp și dacă copilul tău 
Grupul de ani nu trebuie să se întoarcă, nu uitați că suntem aici pentru a vă ajuta. Vă rugăm să rămâneți în contact 
strâns 
cu profesorii din clasă și personalul superior, dacă este nevoie, deoarece suntem cu toții aici pentru a vă ajuta. 
Redeschiderea planurilor 
Vă mulțumim că sunteți atât de răbdători cu noi, încât ne-am luat timpul necesar pentru a ne planifica cu atenție pe 
etape 
întoarcerea copiilor la școală. Fără îndoială că veți vedea unele din presa locală și națională 
acoperirea acestei probleme și a preocupărilor ridicate de diferite grupuri, dar și a sensului puternic al 
sprijin pentru copiii care se întorc în școli în mod etapizat și în siguranță. 
Discuții mult detaliate au avut loc recent și poziția luată de Academia noastră și FCAT 
este faptul că cohortele specifice ale copiilor ar trebui să înceapă întoarcerea la școală în săptămâna care începe 08 
iunie 
2020 . Ambiția guvernului din 01 iunie st sa dovedit a fi prea devreme pentru noi să facem tot 
aranjamente necesare și consultarea și completarea tuturor riscurilor necesare pentru sănătate și siguranță 
evaluări și obținerea echipamentului 
Important este că în această etapă nu simțim că putem gestiona în siguranță revenirea pepinieră și 
copii de vârstă de primire Aranjamentele de distanțare socială sunt extrem de dificile și avem nevoie de noi 
mai mult timp pentru a concepe abordări eficiente pentru aceste grupuri anuale specifice. 
Deci , în săptămâna care începe 08 iunie 2020 , Academia noastră se va deschide pentru anii 1 și 6 numai după cum 
urmează: 
Marți, 9 iunie 2020 pentru anul 6 și apoi în restul săptămânii 
Miercuri 10 iunie pentru anul 1 (precum și anul 6) și restul săptămânii 
Luni 8 iunie vor fi predate la planificarea esențială și pregătirea personalului. 
Școala va rămâne deschisă ca de obicei pentru copiii lucrătorilor-cheie și orice alte grupuri care 
au fost la școală până acum. Va trebui să discutăm și să aprobăm acest lucru cu individ 

 
 



 
 

familiile în mod regulat pentru a ne asigura că avem raporturile corecte în orice moment. 
Profesorii îi vor grupa pe copii în ceea ce vom numi „Bule”, pe baza cât mai mult posibil 
grupuri de prietenie, odată ce părinții au indicat dacă își vor trimite copilul la școală. 
Acestea vor fi grupuri definite care nu se vor schimba și vor avea același personal atașat. Aceasta va ajuta 
asigurați-vă un mediu de învățare sigur COVID. Din nou, mai multe detalii cu privire la toate cele de mai sus vor urma 
în 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


