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Friday 15 January 2021 
Vineri, 15 ianuarie 2021 
  
All members of the SWS family,  
 

I hope you are well and keeping yourself and your families safe as we continue through these challenging 
times.   
Toți membrii familiei SWS, 
 
Sper că in aceste vremuri dificile sunteti în siguranță si ca sunteti bine, atit dvs.cit si familia dvs. 

 
Remote Learning /  Învățare la distanță 
 

This week (w/b 11 January) we saw the full launch to all year groups of 5 hours per day of Live Learning 
Events (LLE). Well done to everyone who has engaged with this so positively and constructively. 
Attendance at sessions has been extremely high and the feedback we have received is helping us 
understand how best to continuously improve our delivery of the highest quality online teaching 
experience we can. You can find all the information you need on our new website and all our social media 
platforms.  
To support all students who are struggling with access, we are sending out laptops as quickly as our IT 
technicians can build them and, thanks to Mrs Casewell, we have made further links with regional 
businesses that mean we have sourced more units that we will be distributing across our school 
community as quickly as possible.  
 
 

În această săptămână (w / b 11 ianuarie) am văzut lansarea completă pentru toate grupurile anului de 
câte 5 ore pe zi de învățare live (LLE). Bravo tuturor celor care s-au angajat cu acest lucru atât de pozitiv și 
constructiv. Participarea la sesiuni a fost extrem de ridicată și feedback-ul pe care l-am primit ne ajută să 
înțelegem cum putem îmbunătăți continuu livrarea experienței noastre de predare online la cea mai înaltă 
calitate. Puteți găsi toate informațiile de care aveți nevoie pe noul nostru site web și pe toate platformele 
noastre de socializare. Pentru a sprijini toți studenții care se confruntă cu accesul, trimitem laptopuri cât 
de repede pot fi construiți de tehnicienii noștri IT și, datorită doamnei Casewell, am făcut legături 
suplimentare cu companiile regionale, ceea ce înseamnă că am obținut mai multe unități în care vom fi 
distribuirea în comunitatea noastră școlară cât mai repede posibil. 
 

Lateral Flow Testing  
Testarea rapida,  
 

Now that we are fully registered, we have started LFD testing this week across our site-based staff and we 
begin testing the children who are accessing our lockdown provision from Monday 15 
January. Thankfully, so far, all our tests have returned as negative. Next week we will also begin to work 
with our Primary School colleagues across the town in training and supporting them as they prepare for 
testing in their settings.  
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You may have heard reports in the press today (15 January) that lateral flow testing is unreliable and may 
inadvertently lead to increased spread of the Coronavirus.  
Lateral flow testing is an additional safety measure, being used in conjunction with our existing infection 
prevention measures, including social distancing, the wearing of masks, frequent hand washing, 
and minimising time spent outside the home during this lockdown period.   
Lateral flow testing is not a substitute for these measures, and a negative test result does not give 100% 
assurance that the test subject does not have Coronavirus, although in the majority of cases this is an 
accurate result.   
Even if you have received a negative result, it is crucial that you continue to follow all other 
safety guidelines and should not assume you are definitely not a carrier of the virus.  
Thank you for your continued support and vigilance in respecting the guidance and helping stop the 
spread of the virus.  
 
Acum că suntem complet înregistrați, am început testarea LFD săptămâna aceasta în cadrul personalului 
nostru de pe site și începem testarea copiilor care accesează dispoziția noastră de lockdown de luni 15 
ianuarie. Din fericire, până acum, toate testele noastre sunt negative. Săptămâna viitoare vom începe, de 
asemenea, să lucrăm cu colegii noștri din școala primară din oraș pentru instruire și susținere în timp ce se 
pregătesc pentru testare în mediile lor.  
 
Este posibil să fi auzit rapoarte în presă astăzi (15 ianuarie) că testarea rapida nu este fiabilă și poate 
duce, din greșeală, la răspândirea crescută a coronavirusului. 
  
Testarea rapida este o măsură de siguranță suplimentară, fiind utilizată împreună cu măsurile noastre de 
prevenire a infecțiilor existente, inclusiv distanțarea socială, purtarea măștilor, spălarea frecventă a 
mâinilor și minimizarea timpului petrecut în afara casei în această perioadă de blocare 
Testarea rapida nu înlocuiește aceste măsuri, iar rezultatul negativ al testului nu oferă 100% asigurarea că 
subiectul testului nu are Coronavirus, deși în majoritatea cazurilor acesta este un rezultat corect. Chiar 
dacă ați primit un rezultat negativ, este crucial să continuați să respectați toate celelalte instrucțiuni de 
siguranță și să nu presupuneți că nu sunteți cu siguranță un purtător al virusului. Vă mulțumim pentru 
sprijinul și vigilența dvs. continuă în respectarea îndrumărilor și pentru a ajuta la oprirea răspândirii 
virusului. 
  
 
 
 
Year 11 and the summer examinations  

 Anul 11 și examenele de vară 
 

Following the announcement from government that this summer's examinations have been cancelled, 
more details were given this week that really did not help give any clarity on what is required from 
schools and their students. This remains a situation that we are monitoring very closely. What we do 
know is that until the OFQUAL consultation is complete, everything is merely noise and speculation. As 
you would expect, as soon as we have clear, unequivocal guidance we will let all students know what to 
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expect. Our best advice until then – attend all your remote lessons and continue to work to the best of 
your ability. Communicate all questions and concerns with your teachers – and try not to worry. How you 
progress in the summer and how we connect you with your next step in life is our absolute priority.  
 

 
 

În urma anunțului din partea guvernului că examenele din această vară au fost anulate, s-au dat mai 
multe detalii în această săptămână care nu au ajutat să ofere nicio claritate cu privire la ceea ce se cere 
școlilor și elevilor lor. Aceasta rămâne o situație pe care o monitorizăm foarte atent. Ceea ce știm este că, 
până la finalizarea consultării OFQUAL, totul este doar speculații. Așa cum v-ați aștepta, de îndată ce vom 
avea îndrumări clare și neechivoce, vom informa toți elevii la ce să se aștepte. Cele mai bune sfaturi ale 
noastre până atunci - participați la toate lecțiile dvs. la distanță și continuați să lucrați pe cât puteți. 
Comunicați toate întrebările și preocupările cu profesorii dvs. și încercați să nu vă faceți griji. Modul în care 
progresați vara și modul în care vă conectăm la următorul pas din viață este prioritatea noastră absolută. 
 

Free School Meals: Food parcels and the voucher scheme 
 Mesele școlare gratuite: pachete de alimente și schema de bonuri 
 
 

From today, food parcels for FSM eligible families are available for collection from school. Our view, in 
light of concerns expressed after images of less than adequate parcels seen across the media, is that 
there are ingredients for 10 healthy meals in each box.  
From Monday 18 January, the national voucher scheme returns. We have registered for this as you 
would expect and we should be in contact with all eligible families throughout next week. As the vouchers 
are being delivered by suppliers we have worked with before, we expect a quick, clear process. Updates 
will be posted throughout the week.  
Începând de astăzi, pachetele de alimente pentru familiile eligibile pentru FSM sunt disponibile pentru 
colectare de la școală. Opinia noastră, în lumina îngrijorărilor exprimate după imagini cu colete mai puțin 
adecvate, văzute în mass-media, este că există ingrediente pentru 10 mese sănătoase în fiecare cutie. De 
luni, 18 ianuarie, revine sistemul național de bonuri. Ne-am înregistrat la acest lucru așa cum v-ați 
așteptat și ar trebui să fim în contact cu toate familiile eligibile pe parcursul săptămânii viitoare. Deoarece 
bonurile sunt livrate de furnizori cu care am lucrat anterior, ne așteptăm la un proces rapid și clar. 
Actualizările vor fi postate pe tot parcursul săptămânii. 
 

Student and parent/carer surveys  
Sondaje pentru elevi și părinți / îngrijitori 
 

 

In order that we can catch the experience of lockdown, remote learning and any support we may be able 
to give you, we will be sending out a quick survey over the coming days. It would really help our 
understanding and help shape the direction of our work if we get your responses.  Year 10 and 11 
students should expect a survey form to be out next week. 
Pentru a putea surprinde experiența lockdown ului, învățării la distanță și a oricărui ajutor pe care vi-l 
putem oferi,  va vom trimite un sondaj rapid în următoarele zile. Ne-ar ajuta cu adevărat să înțelegem și 
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să ne modelăm direcția muncii noastre dacă primim răspunsurile dvs. Studenții din anii 10 și 11 ar trebui 
să se aștepte la aparitia uni formular de sondaj săptămâna viitoare. 
 
Communications 
Comunicări 
 
Please continue to check all our platforms for regular updates and information during lockdown. We post 
on Facebook and Twitter as well as having added a news platform to our website. You will find everything 
you need to access curriculum content, teaching and learning, updates and support on these platforms. I 
will continue to post short video messages at the end of every week to keep you in touch with how the 
week has gone and what is expected in the week ahead. 
Vă rugăm să continuați să verificați toate platformele noastre pentru actualizări și informații regulate în 
timpul blocării. Postăm pe Facebook și Twitter, precum și după ce am adăugat o platformă de știri pe site-
ul nostru. Veți găsi tot ce aveți nevoie pentru a accesa conținutul curriculumului, predarea și învățarea, 
actualizările și asistența pe aceste platforme. Voi continua să postez mesaje video scurte la sfârșitul 
fiecărei săptămâni pentru a vă ține legătura cu evoluția săptămânii in curs și cu ceea ce se așteaptă în 
săptămâna următoare. 
 
Stay safe everyone 
Rămâneti în siguranță  
 
 
Jason Fraser 
Principal 
 
 

 


