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

Joi, 31 decembrie 2020
Scrisoare actualizată cu privire la întoarcerea eșalonată la școală în
ianuarie 2021 și testarea Mass Covid19
Dragi părinți / îngrijitori,
După cum sunt sigur că știți, guvernul și-a actualizat orientările cu
privire la redeschiderea în siguranță a școlilor la începutul trimestrului
3 în ianuarie 2021. Vă rugăm să acceptați scuzele mele pentru
modificările inevitabile pe care le punem în aplicare. Avem de-a face
cu o situație foarte fluidă, așa cum sunt sigur că veți aprecia. În
consecință, vom stabili următoarele aranjamente:
1. Elevii din anul 11 vor rămâne acasă și vor primi predare online de la 8:30 dimineața luni, 4
ianuarie. Cu acordul dvs., toți studenții din anul 11 vor avea două teste Covid19. Vă vom contacta cu
o programare pentru ca copilul dumneavoastră să vină la școală imediat ce avem o echipă instruită
la fața locului pentru a efectua testele. Sperăm să inițiem programul de testare în săptămâna care
începe luni, 4 ianuarie.
2. Elevii din anul 11 se vor întoarce la școală luni, 11 ianuarie, pentru a-și relua programul normal
prin predare față în față.
3. Elevii din anii 7-10 încep învățarea acasă pentru săptămâna care începe luni 11 ianuarie. Elevilor le
va fi foarte greu să acceseze învățarea în mod eficient atunci când se întorc la școală dacă nu
finalizează lucrarea într-un mod organizat și autodisciplinat. Apreciem foarte mult sprijinul dvs.
pentru a ne asigura că învățarea continuă și că elevii își păstrează încrederea atunci când se întorc la
școală. Vă rugăm să contactați doamna Roberts (amy.roberts@foresthigh.org.uk) și / sau eu la
adresa john.whitehead@foresthigh.org.uk dacă învățarea la domiciliu nu va funcționa pentru copilul
/ copiii dvs. Suntem dornici să colaborăm cu dvs. pentru a găsi o soluție. Orice elevi care se luptă să
se angajeze cu învățarea la domiciliu va trebui să vină la școală.
4. Elevii din anii 7, 8, 9 și 10 se vor întoarce la școală luni 18 ianuarie și vor participa la lecții la ore
normale. Cu acordul dvs., toți studenții din Anul 7, 8, 9 și 10 vor avea două teste Covid19. Vă vom
contacta cu o programare pentru ca copilul dumneavoastră să vină la școală imediat ce avem o
echipă instruită la fața locului pentru a efectua testele. Sperăm să inițiem programul de testare în
săptămâna care începe luni, 11 ianuarie. Este posibil ca testele să înceapă înainte de această dată.
5. Tot personalul FHS va fi testat în săptămâna care începe luni, 4 ianuarie.
6. Se va stabili un ciclu de testare pentru comunitatea școlară FHS care ne va face și mai siguri și mai
siguri în restul acestui an universitar.
7. Dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome Covid19, vă rugăm să le păstrați acasă și să
aranjați un test la cel mai apropiat loc de testare.

8. Profesorii vor stabili lecții online folosind echipe. Vor respecta programele școlare ale elevilor,
astfel încât copilul dumneavoastră să aibă cinci lecții pe zi, așa cum ar face și dacă ar fi la școală.
Copilul dvs. va găsi lecția în canalul „general” pentru fiecare subiect Echipă. Lecția va fi clar marcată
cu data și perioada și toate resursele vor fi atașate. O sarcină va fi setată pe echipe pentru a merge
cu lecția pentru munca care urmează să fie trimisă. Multe dintre lecții vor folosi Oak Academy, o
școală online excelentă care a fost creată pentru a sprijini învățarea la distanță în timpul pandemiei.
Elevii pot comunica cu profesorii lor și pot solicita asistență cu lecțiile, fie utilizând funcția „chat” în
echipe, fie răspunzând la lecție în postările canalului „general”. Lecțiile din ziua respectivă vor fi
disponibile pe echipe până la ora 8.30 în fiecare dimineață și vor trebui finalizate și lucrările trimise
până la ora 18.00. Trebuie să fim siguri că fiecare copil participă la activitățile școlare și nu rămâne în
urmă. Vom monitoriza acest lucru prin lucrările pe care copilul dvs. le depune pentru sarcinile lor în
echipe. În cazul în care copilul dvs. nu poate să-și finalizeze sarcinile școlare de acasă, va trebui să
urmeze școala personal.

În perioada de învățare la domiciliu, ne vom menține atenția asupra bunăstării copiilor dvs. Tutorii și
mentorii de învățare vor fi în contact regulat. Elevii pot folosi aplicația Teams pentru a comunica cu
tutorii și profesorii lor. Dacă părinții / îngrijitorii doresc asistență cu probleme specifice, îl pot
contacta pe domnul Fisher (david.fisher@foresthigh.org.uk) și / sau pe domnul Love
(andrew.love@foresthigh.org.uk).
În prezent, lucrăm cu Aramark (FHS Caterers) pentru a ne asigura că o masă caldă este disponibilă
pentru toate mesele noastre școlare gratuite și pentru elevii vulnerabili. Vă rugăm să nu ezitați să
contactați doamna Roberts amy.roberts@foresthigh.org.uk dacă aveți nevoie de asistență în acest
sens. Dacă copilul dumneavoastră nu este eligibil pentru mese școlare gratuite, dar credeți că este
posibil să aveți nevoie de sprijin suplimentar, vă rugăm să contactați doamna Roberts pentru a
discuta despre modul în care vă putem ajuta.
Sprijinul dvs. în punerea în aplicare a acestor aranjamente va fi foarte apreciat. Vă rugăm să nu
ezitați să mă contactați dacă aveți întrebări.
Cu stimă,
John Whitehead
Director

Foaie de ajutor

Folosind XBox / Playstation pentru a accesa ECHIPE pentru învățare online.

XBOX (toate tipurile)
1) Din ecranul de pornire, accesați bara de meniu;
2) Găsiți și selectați Jocurile și aplicațiile mele;
3) Găsiți și selectați Microsoft Edge
4) Faceți clic pe „vezi toate”
5) Accesați aplicații (bara de meniu din stânga)
6) Căutați pictograma mare „e” albastră (Microsoft Edge) și faceți clic pe ea
7) Acum puteți accesa toate lucrurile de care aveți nevoie folosind browserul în mod normal.

Playstation (toate tipurile):
1) Identificați pictograma browserului de internet Playstation (este WWW cu puncte în jurul său);
2) Apăsați sigla PS4 pe controler (sau orice siglă este acolo);
3) Accesați biblioteca și găsiți opțiuni pentru jocuri și aplicații;
4) Accesați Aplicații, unde veți găsi browserul de internet;
5) Acum puteți utiliza browserul ca de obicei pentru a accesa toate lucrurile de care aveți nevoie.

NB: Pașii de mai sus au fost testați utilizând un Xbox One și un PS4. Dacă aveți un alt model de Xbox
sau Playstation, puteți constata că există mici diferențe.

Dacă aveți o tastatură, o puteți conecta la Xbox / Playstation folosind slotul USB de pe dispozitiv.

