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Dragi familii Forest High, 
  
Sper că această scrisoare vă va găsi în siguranță și bine. 
  
Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem copiii mâine la ora 0830, 
în uniformă completă și cu echipamentul lor. 
  
Modificări ale ghidului COVID 
  
În timpul pauzei de jumătate de mandat, guvernul a anunțat 
modificări ale regulilor COVID și o eliminare a restricțiilor legale 
în Anglia începând cu 24 februarie. 
  
Elevii care testează pozitiv ar trebui să rămână acasă și să evite 
contactul cu alte persoane timp de cel puțin 5 zile întregi, iar apoi 
să continue să urmeze îndrumările până când au primit 2 rezultate negative la teste în zile 
consecutive. Deși așteptările legale pentru autoizolare nu mai sunt în vigoare, sfaturile de 
autoizolare din partea guvernului rămân aceleași. 
  
În școala noastră, dorim să protejăm toți membrii comunității noastre, inclusiv studenții, 
personalul și membrii familiei care urmează tratament medical sau au probleme de 
imunitate. Ne-am aștepta ca, dacă copilul dumneavoastră este bolnav, să nu fie școală. 
Dacă copilul dumneavoastră are COVID – chiar și fără simptome – vă cerem să fim informați 
și să rămână în afara școlii cel puțin 5 zile până când încetează să fie infecțios. Acest lucru 
este pentru a preveni răul altora. Desigur, studenții vor putea accesa învățarea la distanță 
dacă au COVID. 
  
Egalități 
  
Însoțită această scrisoare este o altă adjunctă a directorului Rachel Edwards, care vă solicită 
sprijinul pentru a ne ajuta să ne îndeplinim datoria legală și morală de a susține egalitatea 
tuturor studenților din Forest High. 
  
Diminețile de cafea pentru părinți și îngrijitori 
  
Diminețile de cafea încep din nou în această săptămână, în fiecare vineri de la 0830-0900. 
Toti sunt bine veniti. 
  
A ta, 
  
Alan Dane 
Director 
 


