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Sevgili ebeveynler, 
Umarım dışarıdaki herkes iyi ve bu alışılmadık zamanlarda yönetir. Sana hatırlatmak istiyorum 
hepimiz seni ve çocuklarını özlüyoruz ve seni ve senin 
aileler. 
Çocukların evde öğrenmelerine yardımcı olma ve bunu bizimle paylaşma konusundaki tüm katkılarınız için teşekkür 
ederiz. Vardır 
her hafta güzel bir güncelleme oldu ve personel evde çocuklar gelişmek görmek keyif aldık. Bunu sakla 
geliyor! Umarım son facebook yayınlarımızdan bazılarını ve devam eden öğretmenleri beğenmişsinizdir. 
özellikle ödül teşvikleriyle çocukları meşgul ve motive etmek için çalışın. Biz başardık 
Bu hafta Akşam Gazetesi'ne de katılan herkese teşekkürler. Bu harika bir hatırlatma oldu 
Ebeveynlerimiz çok zor hissetse bile katkıda bulunmaya ve yardım etmeye devam ediyorlar. Hepiniz 
harika bir iş çıkarmış, çok iyi yapılmış. 
Burada Gateway Academy'de, bazı yıl grupları için güvenli bir şekilde okula dönüş planlamakla meşgulüz 
hükümet rehberliğinde ve bu aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ancak, bu arada ve çocuğunuzun 
yıl grubu geri dönüş nedeniyle değil, size yardımcı olmak için burada olduğumuzu unutmayın. Lütfen yakın iletişimde 
kalın 
yardımcı olmak için burada olduğumuz için sınıf öğretmenleriniz ve kıdemli personelinizle birlikte. 
Yeniden açılma planları 
Aşamalarımızı dikkatlice planlamak için gereken zamanı ayırdığımız için bize çok sabırlı olduğunuz için teşekkür 
ederiz. 
çocukların okula dönüşü. Şüphesiz bazı yerel ve ulusal basını göreceksiniz 
bu konuda ve çeşitli grupların ortaya çıkardığı endişelerin yanı sıra, 
aşamalı ve güvenli bir şekilde okullara dönen çocuklar için destek. 
Son zamanlarda çok detaylı tartışmalar yapıldı ve Akademimiz ve FCAT'ımızın durumu 
Çocukların belirli kohortlar başlayan hafta okula dönüşünü başlaması gerektiğidir 8 Haziran 
2020 . 1 Haziran hükümetin hırs st bize yapmak için henüz erken olduğunu kanıtlamıştır tüm 
gerekli düzenlemeler yapmak ve gerekli tüm Sağlık ve Güvenlik risklerine danışmak ve tamamlamak 
Değerlendirmeler ve ekipmanı edinme 
Daha önemlisi, bu aşamada fidanlık dönüşünü güvenli bir şekilde yönetebileceğimizi düşünmüyoruz ve 
resepsiyon çağındaki çocuklar. Sosyal mesafe düzenlemeleri son derece zordur ve 
bu belirli yıl gruplarına etkili yaklaşımlar geliştirmek için daha fazla zaman. 
Yani haftada başlayan 8 Haziran 2020 , bizim Akademi açılacak Yıl 1 ve 6 yalnızca aşağıdaki gibi: 
Salı 9 Haziran 2020, 6. Yıl için ve daha sonra haftanın geri kalanında 
10 Haziran Çarşamba Yıl 1 (ve Yıl 6) ve haftanın geri kalanı için 
8 Haziran Pazartesi temel planlama ve personel eğitimine devredilecek. 
Okul, kilit çalışanların çocukları ve diğer gruplar için her zamanki gibi açık kalacaktır. 
şimdiye kadar okula gitmiştim. Bunu bireyle tartışmamız ve onaylamamız gerekecek 
ailelerimize her zaman doğru oranlara sahip olmamızı sağlamak için düzenli olarak. 
Öğretmenler çocukları mümkün olduğunca 'Baloncuklar' olarak adlandırdığımız grupta gruplandıracaklar. 
Arkadaşlık grupları, ebeveynler çocuklarını okula gönderip göndermeyeceklerini belirttikten sonra. 

 
 



 
 

Bunlar değişmeyecek ve aynı ekli personele sahip olacak tanımlanmış gruplar olacaktır. Bu yardımcı olacak 
COVID güvenli öğrenme ortamını güvenceye almak Yine, yukarıdakilerin tümü hakkında daha fazla bilg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


