
 
 

Vision: To inspire students to become confident, ethical and compelling 
individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all. 

 
Values: Respect, Responsibility, Curiosity and Resilience 

 

                             

 
 

oi, 25 februarie 2021 
 
Dragi părinți / îngrijitori, 
 
Sper că sunteți cu toții bine și vă simțiți din ce în ce mai optimiști că 
am trecut de cel mai rău în ceea ce privește pandemia. Aș dori să vă 
mulțumesc din nou pentru tot sprijinul acordat pentru a ne ajuta să 
susținem învățarea la distanță și pentru ajutorul dvs. pentru a ne 
asigura că școala a fost capabilă să rămână deschisă pe parcursul 
termenilor unu și doi. 
 
După cum veți ști, FHS va fi redeschisă luni, 8 martie. Este prioritatea 
noastră absolută ca toți elevii să se întoarcă la școală simțindu-se în 
siguranță și pregătiți să învețe. Prin urmare, intenția noastră este de a 
oferi fiecărui student și membru al personalului un test de flux lateral 
Covid19 înainte de întoarcerea lor. 
 
Acest lucru ne va permite să restabilim protocoalele și aranjamentele de siguranță care au avut atât 
de mult succes în termenii 1 și 2. Vom începe programul de testare a debitului lateral marți, 2 
martie. Toți studenții vor primi o programare pentru a participa la un test. Anul următor, grupurile și 
personalul vor fi testați la următoarele ore: 
 
Marți: Toți angajații testează 8:30 - 11:30 am Anul 11: 11:30 - 15:00 
Miercuri: Anul 10: 8:30 - 10:30 Anul 7: 10:45 - 13:00 
Joi: Anul 9: 8:30 - 11:15 Anul 8: 11:30 - 2:45 
Vineri: Testul întregului personal 2 8: 30-10,15 Testul anul 11 2 10:30 - 14:00 
 
Toți studenții vor avea un al doilea test la fața locului în săptămâna care începe luni 8 martie. Vom 
comunica detaliile mai aproape de dată. Apreciem sprijinul dvs. în realizarea acestui program de 
testare. Face parte din angajamentul nostru colectiv unul față de celălalt pentru a menține în 
siguranță școala și comunitatea locală. Vă rugăm să vă ajutați copilul să creeze o autentificare NHS, 
astfel încât să poată primi rezultatele testelor de la NHS prin text / e-mail. Acest lucru va accelera 
semnificativ procesul de testare. Instrucțiunile pentru înregistrare sunt mai jos: 
 
Crearea unui NHS Conectați-vă la: https://www.gov.uk/report-covid19-result 
1. Dacă utilizați un dispozitiv mobil, fie scanați codul QR de pe fișa de testare, fie introduceți adresa 
de mai sus. Introduceți o adresă de e-mail la care aveți acces (de exemplu, e-mailul școlii). 
2. Alegeți o parolă (8 caractere și să aveți cel puțin o literă mare). 
3. Verificați-vă e-mailurile și confirmați adresa de e-mail. 
4. Verifică-ți dosarul de spam doar dacă este acolo. 
5. Adăugați numărul de telefon mobil și introduceți codul din 6 cifre care vă va fi trimis. 
6. După ce ați făcut acest lucru, veți fi înregistrat pe sistemul NHS Test and Trace. 
7. Înregistrarea unui test - Conectați-vă la contul dvs. și selectați „Înregistrați un test”. 
8. Când vi se cere cine este testul, selectați „O școală, un colegiu sau alt furnizor de educație”. 
9. Introduceți numele școlii: Liceul Forest (GL14 2AZ). 

https://www.gov.uk/report-covid19-result


 
 
 

 

10. Numărul de identificare a benzii de testare este codul de bare care vi se va oferi împreună cu 
kitul de testare a debitului lateral. Puteți să tastați sau să scanați codul de bare cu camera 
telefonului. 
11. Urmați instrucțiunile până ajungeți la final și salvați detaliile testării. 
 
Vă rugăm să găsiți un set mai vizual de instrucțiuni care însoțesc această scrisoare 
 
Vă rugăm să completați formularul de consimțământ al părinților / îngrijitorului atașat la această 
scrisoare și rugați-l pe copilul dvs. să îl aducă la școală atunci când vin la școală pentru testul lor. Nu 
este necesar să repetați acest lucru dacă v-ați dat deja consimțământul pentru un test anterior. Vă 
rugăm să nu ezitați să mă contactați dacă aveți nelămuriri sau întrebări. 
 
Toți elevii ar trebui să ajungă la școală până la 8:30, luni, 8 martie. Ar trebui să meargă direct în 
grupurile „cu bule” care erau în funcțiune în timpul termenului 2. 
 
Anul 7 se întâlnește lângă Hub și apoi treceți la T Block 
 

Anii 8 și 9 în blocul B - intrați pe ușa din față la recepție 
 

Anul 10 în blocul S - intrați prin poarta verde din blocul T (partea dreaptă) 
 

Anul 11 în blocul T - intrați prin poarta verde din blocul T (partea stângă) 
 

Următoarele aranjamente pentru pauză și prânz vor rămâne la locul lor: 
Break Times 
10.30-11.00am Anul 10 
(Cantină 10.30-10.40am - ridicați și mergeți la Spotlight sau la zona de joacă) 
10.40-11.00am Anul 8/9 
(Cantină 10.40-10.50am - ridicați și mergeți la arte creative sau terenuri de tenis) 
10.50-11.05am Anul 7/11 
(Cantina 10.50-11.05am - așezați-vă) 
 

Ora de prânz 
Amiază-12.40am Anul 7/11 
(Cantina deschisă la prânz până la 12.30 și zonă de joacă disponibilă pentru anul 7 și echipa de 
conducere a studenților) 12.50-1.30 pm Anul 8/9/10 (Anul 10 în cantină de la 12.50-1.10pm; Anul 
8/9 în cantină de la 13.10-) Ora 13.30). 
 

Fiecare zi va avea un sfârșit eșalonat, astfel încât un număr mare de studenți să nu părăsească site-ul 
în același timp. Se așteaptă ca elevii să poarte măști în orice moment când sunt în interior. Singura 
excepție va fi atunci când vor mânca în cantină. FHS va ventila încăperile, astfel încât șansele de 
transmitere a Covid19 să fie reduse la minimum. Vă rugăm să vă asigurați că copilul dumneavoastră 
poartă uniforma școlară, cu excepția cravatelor și a sacourilor (pentru a reduce șansele de 
transmitere). Ar trebui să poarte pantaloni, pantofi etc. corecți, așa cum este indicat la 
https://academytrust.sgscol.ac.uk/the-forest-high-school/parents/uniform. 
 

Vă mulțumim că ați acordat timp pentru a citi această comunicare și pentru tot sprijinul acordat 
pentru a menține comunitatea noastră sigură și sănătoasă. 
 

Cu stimă, 
  
John Whitehead 
Director 
 


