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Dragi familii din Liceul Forest,
An Nou Fericit!
Sunt onorat și încântat să fiu noul director al Liceului Forest.
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Suntem acum aproape doi ani de pandemie de COVID-19. Provocările
pe care le-a provocat tinerilor și presiunile pe care le-a exercitat
asupra școlilor nu arată semne de atenuare în curând. Siguranța și bunăstarea studenților noștri vor
fi întotdeauna prioritatea mea copleșitoare. Dar sunt hotărât că provocările și presiunile pandemiei
nu îi împiedică pe copiii tăi să primească cea mai bună predare, cel mai bun sprijin și cele mai bune
oportunități.
Am fost profesor de mai bine de douăzeci de ani și director la două școli secundare de succes,
ambele am ajutat să devină populare în rândul familiilor locale și incluzive pentru toți elevii.
Locuiesc în Cardiff cu soțul meu, cei doi copii adoptați și câinele nostru. Familia mea este foarte
importantă pentru mine și mă inspiră în fiecare zi. Aștept cu nerăbdare să vă cunosc pe toți și să
lucrez cu voi pentru a face din aceasta cea mai bună școală posibilă.
Între timp, este important să vă împărtășesc planurile noastre pentru începutul trimestrului, în
lumina celor mai recente îndrumări COVID-19 de la Departamentul pentru Educație (DFE).
Testare și autoizolare
A fost grozav să văd atât de mulți studenți luând un LFT la școală astăzi. DFE ar dori ca studenții să
continue testele de două ori pe săptămână acasă, raportând rezultatele la Test și Trace.
Dacă copilul dumneavoastră are un rezultat pozitiv al testului de flux lateral, nu ar trebui să meargă
la școală și ar trebui să facă un test PCR cât mai curând posibil. Dacă rezultatul PCR este negativ, se
pot întoarce la școală. Dacă rezultatul este pozitiv, ar trebui să se autoizoleze timp de 7 zile, luând
LFT în zilele 6 și 7, apoi să se întoarcă la școală în ziua 8 dacă ambele au fost negative.
Dacă un contact apropiat cu copilul dumneavoastră are un rezultat PCR pozitiv, copilul
dumneavoastră ar trebui să ia un LFT în fiecare zi timp de 7 zile, dar să continue să meargă la școală,
cu excepția cazului în care obține un rezultat pozitiv de a dezvolta simptome COVID-19 în orice
moment.
Vă rugăm să ne țineți la curent cu orice rezultate pozitive, sunându-ne la 01594 822257 sau
trimițând un e-mail la info@foresthigh.org.uk.

Acoperiri pentru față și ventilație
Ne vom aștepta în continuare ca studenții să poarte o mască sau un alt dispozitiv de acoperire a feței
în toate zonele comune interioare.
De asemenea, DFE recomandă studenților să poarte o mască sau măști pentru față în sălile de clasă
și în alte spații de predare, ca măsură temporară care va fi revizuită mai târziu în ianuarie. Deși nu
putem solicita acest lucru, îl sfătuim cu tărie, astfel încât fiecare membru al comunității noastre să își
joace rolul pentru a ne menține pe toți în siguranță și la școală.
Ferestrele din sălile de clasă și din alte spații vor rămâne deschise pe tot parcursul zilei pentru a
asigura o ventilație care va reduce răspândirea virusului. Prin urmare, va fi acceptabil ca elevii să
poarte paltoane la lecții.
Având în vedere incertitudinea actuală în legătură cu infecția, vom continua să le permitem elevilor
să poarte trusa PE la școală în zilele în care au PE până la o nouă notificare, dar, ca și în cazul tuturor
măsurilor Covid, vom ține acest lucru sub control.
Alte masuri
Ne uităm la orice altceva putem face pentru a proteja elevii și personalul, menținând școala deschisă
cât mai mult posibil. Vă voi scrie cu orice actualizări despre asta de îndată ce le voi avea.
Vă mulțumim anticipat pentru tot sprijinul dumneavoastră în aceste momente cele mai dificile
pentru noi toți.
Încă o dată, pot să spun cât de fericit și onorat sunt să fiu directorul Liceului Forestier. Aștept cu
nerăbdare să vă întâlnesc pe toți cât mai curând posibil.
Stai in siguranta,
Alan Dane
Director

