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Friday 15 January 2021  
Петък, 15 януари 2021 г. 
  
All members of the SWS family,  
До всички членове на семейството на гимназия „Сър Уилям Станиер“, 
 

I hope you are well and keeping yourself and your families safe as we continue through these challenging 
times.  
Надявам се, че всички сте добре и вие и вашите семейства са в безопасност, докато 
продължаваме да сме в това време на изпитания и предизвикателства.   
  
Remote Learning / Дистанционно обучение 
 

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.  
Тази седмица (която започна на 11.01) видяхме началото на пълното дистанционно он-лайн 
обучение от 5 часа на ден, за всички класове. Отлична работа на всички, които се включиха с 
позитивна и конструктивна нагласа. Участието в часовете беше много високо и обратната 
информация, която получихме ни помогна да разберем, как най-добре да подобряваме 
качеството на он-лайн обучението, което провеждаме. Можете да намерите пълната 
информация, от която се нуждаете на нашият нов уебсайт и във всички социални платформи. 
 
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.  
За да подкрепим всички ученици, които имат проблеми с достъпа, ние осигуряваме лаптопи, 
толкова бързо, колкото е възможно за нашият IT екип да ги подготви и благодарение на г-ца 
Кейсуейл, ние успяхме да се свържем с местният бизнес, което означава, че ще осигурим 
допълнителни бройки и ще ги предоставим на училищната общност възможно най-бързо. 
 

Lateral Flow Testing / Масово тестване с бързи тестове 
 

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.  



 

 

 Coronation Street, Crewe T: 01270 660 880 W: sws.cheshire.sch.uk T: @SWS_School 
 Cheshire, CW1 4EB E: office@sws.cheshire.sch.uk  F: facebook.com/SWSschool 

 

Opportunity 
Community 
Courage 

Сега, след като завършихме пълната регистрация, започнахме масово тестване с бързи 
тестове на персонала, които се намира в училището и ще започнем тестването на учениците, 
които имат право на обучение в училище по време на локдауна от понеделник, 15 януари. За 
щастие, към момента, всички тестове имаха негативен резултат. От следващата седмица, 
също така започваме работа с нашите колеги от Началните училища на територията на 
града за да ги подкрепим и обучим в подготовката им за началото на тестването в техните 
училища. 
 

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.   
Възможно е да сте чули репортажи в пресата днес (15 януари), че масовото тестване с бързи 
тестове е ненадежно и може да доведе нарастване на разпространението на Корона вируса. 
Масовото тестване с бързи тестове е само една допълнителна мярка за безопасност, която 
ще се използва заедно с другите съществуващи мерки за превенция на инфекцията, 
включително социална дистанция, носене на маска, често миене на ръцете и минимално време 
прекарано навън по време на периода на локдаун. 
Масовото тестване с бързи тестове не е заместител на тези мерки, и дори негативният 
резултат не дава 100% гаранция, че тестваният субект няма Корона вирус, макар че в 
повечето случаи резултата е точен. 
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.  
Дори да имате негативен резултат е изключително важно да продължите да спазвате 
другите мерки за безопасност и да не приемате, че със сигурност не сте носител на вируса. 
Благодарим ви за непрестанната подкрепа, бдителността ви в спазването на указанията и 
помощта ви за спирането на разпространението на вируса. 
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Year 11 and the summer examinations / 11 клас и лятната изпитна сесия 
 

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 
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.  
Като резултат от решението на правителството за отмяна на лятната изпитна сесия, 
получихме допълнителни подробности тази седмица, но те не ни дават яснота за това, какво 
се изискава от училищата и техните ученици. Това остава проблем, който следим отблизо и 
внимателно. Това, което знаем е, че докато консултациите с OFQUAL не завършат, всичко е 
просто предположения и спекулации. Както можете да очаквате, в момента в който имаме 
ясни и безспорни указания, ще уведомим всички ученици какво да очакват. Най-добрият съвет, 
който можем да дадем до тогава е- участвайте във всички дистанционни уроци и продължвайте 
да давате най-доброто от възможностите си. Споделяйте всички въпроси и притеснения с 
учителите си- и се опитайте да не се трвожите. Какъв напредък ще покажете до лятото и как 
ще ви помогнем да преминете в следващият етап от живота ви е абсолютен приоритет за 
нас. 
 

Free School Meals: Food parcels and the voucher scheme  
Безплатен училищен обяд: програма за пакети с храна и ваучери  
 

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.  
От днес, пакетите с храна за семействата, които имат право на Безплатен училищен обяд, 
могат да бъдат получени в училището. Нашето мнение, в светлината на притесненията 
изразени след изображения на пакети с неадекватно съдържание показани по различни медии, е 
че пакетите съдържат съставки за 10 здравословни хранения.  
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.  
От понеделник 18 януари, националната програма за ваучери се връща отново. Както би се 
очаквало, ние сме регистрирани за тази програма, и ще се свържем със семействата, които 
имат право на това, цледващата седмица. Тъй като ваучерите ще бъдат доставяни от 
доставчик, с когото сме работили и преди, ние очакваме бърз, прозрачен процес. Допълнителна 
информация ще бъде публикувана през идващата седмица. 
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Student and parent/carer surveys /Анкета на ученици и родители/настойници 
 

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. 
За да можем да съберем опит от локдауна, дистанционното обучение и каквато и да подкрепа, 
която бихме могли да ви дадем, ще ви изпращаме кратки анкети в идващите дни. Това 
наистина ще ни помогне да разберем и да изберем посоката на нашата работа, съгласно 
вашите отговори. Учениците от 10 и 11 класове могат да очакват анкетата да бъде при тях. 
 
Communications / Комуникации 
 
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. 
Моля продължавайте да проверявате платформите ни за редовни актуализации и информация 
по време на локдауна. Ние публикуваме в Facebook и Twitter, както и на добавената към 
уебсайта ни платформа за новини. Там ще намерите всичко, от което се нуждаете за да 
имате достъп до материалите от учебното съдържание, обучение и учене, актуализации и 
поддръжка на тези платформи. Аз ще продължа да публикувам кратки видео-съобщения в края 
на всяка седмица за да ви информирам как е преминала седмицата и какво се очаква в 
следващата седмица.   
 
Stay safe everyone 
Останете в безопасност 
 
 
Jason Fraser 
Principal 
 
 

 


