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Întoarcerea eșalonată la școală în ianuarie 2021 și testarea Mass 
Covid19 
 
Dragi părinți / îngrijitori, 
Sper că ați avut cu toții un Crăciun grozav și că așteptați cu nerăbdare 
Anul Nou - în ciuda provocărilor cu care ne confruntăm cu toții în 
prezent. 
 
Ultimele sfaturi guvernamentale au solicitat ca școlile să readucă elevii 
la școală într-un mod sigur în ianuarie 2021 și ne-ar plăcea foarte mult 
să susținem această ambiție. Ne vom actualiza planificarea și vom 
comunica cu dvs. dacă acest sfat se va modifica în următoarele zile. 
 
Vom implementa programul guvernamental de testare în masă cu 
scopul de a ne asigura că școala continuă să gestioneze eficient 
transmisia Covid19. Vă rugăm să găsiți o explicație a procesului și a 
scopului său la: 
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-asymptomatic-testing-in-
schools-and-colleges/coronavirus-covid-19-asymptomatic-testing-in-schools-and-colleges 
 
Pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă cu succes, punem în aplicare următoarele 
aranjamente. 
1. Elevii din anul 11 se vor întoarce la școală de la ora 11:00, luni, 4 ianuarie. Vom suna la toți părinții 
din anul 11 între 8.30-10.30 dimineața aceea, pentru a ne asigura că elevii care au simptome 
Covid19 nu se întorc la școală. De asemenea, vă vom întreba dacă copiii dvs. au fost în contact cu 
oricine a dat test pozitiv pentru Covid19 în perioada Crăciunului și Anului Nou. Elevii din anul 11 se 
vor întoarce la lecții din perioada a treia luni dimineață. Prânzul va fi disponibil în acea zi ca de obicei 
și pentru restul săptămânii. 
2. Cu acordul dvs., studenții din anul 11 vor avea două teste Covid19 în săptămâna care începe luni, 
4 ianuarie. Aceste teste vor fi separate de trei zile. Primul test va fi marți, 5 ianuarie, iar al doilea, 
vineri, 8 ianuarie. Vă rugăm să găsiți formularul de consimțământ pentru părinți / îngrijitor Covid19 
atașat la această comunicare. 
3. Elevii din anii 7-10 se vor muta la învățare acasă pentru săptămâna care începe luni, 4 ianuarie. 
Toate subiectele vor posta lecții pe echipe pe care studenții le pot finaliza. Este esențial ca toți 
studenții să-și acceseze lecțiile în momentul în care ar avea în mod normal subiectul respectiv în 
săptămână. Elevilor le este 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. 
4. Elevii din anii 9 și 10 se vor întoarce la școală luni 11 ianuarie și vor participa la lecții la ore 
normale. 
5. Cu acordul părinților, elevii din anii 9 și 10 vor avea primul lor test Covid19 luni, 11 ianuarie. A 
doua probă va avea loc joi, 14 ianuarie. Vor urma mai multe detalii. 
6. Elevii din anii 7 și 8 se vor întoarce la școală marți, 12 ianuarie și vor participa la lecții la ore 
normale. 



 
 
 

 

7. Cu acordul părinților, elevii din anii 7 și 8 vor avea primul test Covid19 marți, 12 ianuarie. A doua 
probă va fi vineri, 15 ianuarie. Vor urma mai multe detalii. 
8. Tot personalul FHS va fi, de asemenea, testat. 
9. Aceasta va începe un ciclu de testare pentru comunitatea școlară FHS care ne va face și mai siguri 
și mai siguri în restul acestui an universitar. 
10. Dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome Covid19, vă rugăm să le păstrați acasă și să 
aranjați un test la cel mai apropiat loc de testare 
11. 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 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 își poate îndeplini 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. Studenții 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 
andy.love@foresthigh.org.uk. 
 
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 
 


