
 
 

 

 

 

Friday, June 12th 2020 

 
Planurile de redeschidere a scolii pentru Anul 10 si Anul 12 din 15 Iunie 2020 

Dragi Parinti si Apartinatori, 

Sper ca sunteti bine. As dori sa va multumesc pe aceasta cale pentru toata sustinerea pe care ati 
aratat-o academiei de-a lungul perioadei in care scoala a fost inchisa. 

Va scriu pentru a confirma aranjamentele legate de acei elevi din Anul 10 si Anul 12 care se reintorc 
la scoala din 15 Iunie, conform reglementarilor guvernamentale. 

Din 15 Iunie, elevii din Anul 10 si Anul 12 se vor intoarce la academie pentru a petrece timp de 
contact cu profesorii lor. In timpul acestei faze de deschidere, elevilor din anii 10 si 12 li s-au alocat 
anumite zile in care sa vina la scoala. In zilele in care elevii nu sunt programati sa fie la scoala, 
invatarea de la distanta continua in mediul virtual. 

In prima faza a deschiderii, raportul profesori-elevi va fi de un adult la opt elevi. Aceasta este pentru 
a se asigura siguranta profesorilor si elevilor deopotriva. 

Am planificat urmatoarele aspecte: 

• Clase mici de 8 elevi 
• Sosiri, plecari si pauze esalonate 
• Curatenie avansata 
• Tinerea elevilor si profesorilor cu simptome de Covid 19 acasa 

 

Cand elevii se intorc la scoala, vor avea sosiri diferite. Anul 12 va sosi la 9.30am. Anul 10 va ajunge la 
10am, iar timpul exact de incepere a orelor vă va fi confirmat prin email si printru-un telefon de la 
Mr Mohamed. Sfarsitul zilei va fi tot etapizat, cu Anul 12 plecand la 1pm, iar Anul 10 incepand cu 
1.15pm. 

Am suspendat politica referitoare la uniforma in aceasta perioada, luand in considerare sfatul ca 
hainele elevilor trebuie spalate cand acestia ajung acasa. Va rugam sa va asigurati ca fiul/fiica 
dumneavoastra respecta asteptarile noastre referitoare la imbracarea unor haine decente si 
corespunzatoare invatarii la scoala. Va rog sa consultati ghidul parintilor legat de asteptarile noastre 
referitoare la imbracaminte. 

Drumul spre scoala 

Vrem sa va reamintim ca in eventualitatea in care copilul dumneavoastra foloseste Transportul 
Londonez, legea spune ca trebuie sa poarte o masca. Totusi, din motive de siguranta si sanitare, nu 



 
 

vor avea voie sa foloseasca aceeasi masca si in scoala. Elevii vor trebui sa puna 
masca folosita intr-o punga dubla de plastic, sau sa o arunce intr-unul din 
cosurile de gunoi cu capac disponibile la scoala. Acesta este sfatul dat de Public 
Health England (Sanatatea Publica din Anglia). Daca doriti ca fiul/fiica 
dumeavoastra sa poarte o masca cat este in scoala, va rugam sa trimiteti un 
email la ahmed.mohamed@e-act.org.uk pana la ora 9am, Luni 15 Iunie 2020 si ii vom furniza noi o 
masca. 

Sfatul nostru este, pe cat posibil, ca elevii sa mearga pe jos la scoala si sa evite metroul sau 
autobuzele. Daca aduceti copilul cu masina la scoala, nu veti putea sa il lasati in fata portii sau pe 
Crest Road, deoarece este periculos. Va rugam sa nu parcati dublu. Va rugam sa lasati elevii la coltul 
Crest Road cu Nutfield Road sau Brook Road.  

In plus, pentru a asigura siguranta membrilor stafului si a elevilor, nu va fi permis accesul parintilor in 
perimetrul scolii. Daca aveti nevoie sa vorbiti cu un profesor, va rugam sa telefonati sau sa trimiteti 
un email; gasiti contacte aditionale mai jos. 

 

Asteptarile legate de Prezenta 

Vreau sa va reasigur ca este decizia dumneavoastra, ca si parinte, sa va trimiteti copilul inapoi la 
scoala. Dumneavoastra stiti ce e mai bine pentru copil. Daca elevii nu au permisiunea de a veni la 
scoala, ne vom astepta ca ei sa continue sa isi faca temele in mediul virtual.  

Sfatul nostru este ca acei copii vulnerabili din punct de vedere medical si care sunt predispusi unui 
risc mai mare de boli severe (de exemplu, indivizi cu conditii pre-existente, asa cum sunt ele 
prevazute in ghidul de a sta acasa sau a se distanta social de altii) sa nu vina la scoala in aceasta faza 
a deschiderii. Va sfatuim de asemenea, urmand indicatiile guvernului, ca daca un copil locuieste in 
aceeasi gospodarie cu o persoana care este extrem de vulnerabila din punct de vedere medical, sa 
nu vina la scoala in aceasta faza de deschidere, conform ghidului de protejare si aparare a 
persoanelor definite in termeni medicali ca extrem de vulnerabile. 

Prioritatea noastra de prim rang va fi determinarea noastra ca nici un elev sau membrul al staff-ului 
sa nu aiba un risc crescut de contractare a coronavirusului datorita faptului ca sunt la scoala. Daca 
copilul dumneavostra nu se simte bine, nu trebuie sa vina la scoala. Va rugam sa contactati 
secretariatul si sa ne informati de lucrul acesta. In plus, daca un membru al gospodariei 
dumneavoastra sau oricare dintre copiii dumneavoastra a avut simptome de coronavirus, va rugam 
sa contactati 111 si sa informati scoala imediat. 

Pentru toti elevii Anului 10 si 12 care sunt asteptati la scoala, vom telefona acasa. Daca copilul 
dumneavoastra nu poate sa vina la scoala in ziua in care a fost programat, va rugam sa ne sunati sau 
sa trimteti un email in aceeasi zi cu motivul absentei, la ahmed.mohamed@e-act.org.uk 

Datorita distantarii sociale, va rugam sa tineti cont de faptul ca sedintele cu parintii si rezolvarea 
oricaror probleme va continua sa aiba loc prin intermediul telefonului sau al emailului. 



 
 

As dori sa multumesc parintilor si apartinatorilor care ne-au trimis mesaje de 
sustinere si multumire pentru munca ce o prestam si contactul pe care il 
mentinem. 

Am atasat urmatoarele documente care au fost revizuite datorita 
circumstantelor actuale: 

• Politica de Comportament si Anti-hartuire 
• Pregatirile de redeschidere – Ghidul parintelui 
• Intoarcerea la scoala – Ghidul elevului 
• Orarul Anilor 10 si 12 

Va rog sa cititi aceste documente inainte de intoarcerea copilului dumneavoastra la scoala pe 15 
Iunie. 

Daca aveti intrebari, va rog sa ne contactati pe email la TheCrestAcademyInformation@E-ACT.org.uk 

Astept cu nerabdare sa va revad copilul la scoala in saptamana incepand cu 15 Iunie. 

 

Cu caldura,   

 

 
 
Ms C Fernandes 
Headteacher 
The Crest Academy  
   
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


