
Stimați părinți și îngrijitori  
 
 
Planuri de re-deschidere a școlii pentru elevii anilor 10 și 12  
  
Joi, 28 mai, premierul a anunțat că școlile secundare ar trebui să se „re-deschidă” pentru 
anii X și XII și să ofere activități față în față pentru a suplimenta învățarea lor de acasă. Ne-
am așteptat la așa ceva și am muncit din greu, de câteva săptămâni, pentru a fi la curent cu 
îndrumările și informațiile guvernamentale. De asemenea, am colaborat foarte strâns cu 
Wolverhampton City Council pentru a formula un plan, care să-i întâmpine pe elevi într-o 
formă cât mai sigură posibil, la întoarcerea în școală. 
 
Luând în considerare și planificând atent, am decis că prima dată Colton Hills Community 
School va fi deschisă pe 22 iunie, pentru clasele a X-a și a XII-a. Cu toate acestea, pentru a 
pregăti acest lucru, am dori să invităm fiecare elev să participe la o singură întâlnire (unu la 
unu) de asistență, cu tutorele/îndrumătorul său, cu o săptămână înainte, adică săptămâna 
care începe cu 15 iunie. 
Această întâlnire nu va dura mai mult de o oră și va fi atent organizată, pe bază de 
programare. În cadrul acestei întâlniri, fiul/fiica dvs. va avea ocazia să discute progresele lor 
cu programa noastră online, de când s-a închis școala, să împărtășească îngrijorările și să 
caute soluții în legătură cu orice bariere, pe care le-ar putea avea la învățat acasă. De 
asemenea, li se vor oferi câteva resurse și echipamente utile pentru a le lua acasă. Sper să 
fiți încurajați de acest lucru, întrucât examenele lor vor începe în mai puțin de un an. 
 
Începând cu 22 iunie, când școala se va deschide grupurilor de elevi, toate lecțiile vor 
implica un set de măsuri de distanțare socială, pe care alte zone de lucru le folosesc, spre 
exemplu supermarketurile, unde se stă la coadă, la distanță de 2 m, așa încât riscurile să fie 
atenuate. Toate procedurile referitoare la activitatea din clasă vor urma, de asemenea, 
sfaturi esențiale referitoare la menținerea spațiului personal, la eliminarea utilizării 
echipamentelor în comun și la accentuarea unei igiene corecte, în orice moment. Ziua de 
școală va începe mai târziu și se va termina mai devreme, decât în mod normal, pentru a 
permite elevilor care trebuie să utilizeze transportul public să călătorească, cu un risc mai 
scăzut. Săptămâna trecută am transmis un link referitor la Sfaturile guvernului despre 
transport (menționat și la sfârșitul acestei scrisori). 
 
Aș dori să subliniez că acesta este în continuare un plan de proiect. Avem datoria de a ne 
îngriji elevii și personalul nostru, iar siguranța lor este prima prioritate în orice decizie vom 
lua. Deși toate riscurile din orice moment nu pot fi complet eliminate, școala Colton Hills nu 
va fi deschisă dacă noi considerăm că siguranța vreunui membru al școlii ar putea fi 
compromisă. 
 
Verificările de temperatură, pentru fiecare membru al comunității, care intră în clădirea 
școlii și hainele de protecție personală (PPE) nu sunt lucruri pe care ne-am decis să le 
implementăm în această etapă. Cu toate acestea, atât personalului, cât și elevilor li se va 
permite să poarte mască/mănuși corespunzătoare, în cazul în care doresc, iar membrilor 
personalului care ar trebui să administreze îngrijiri unui elev, li se vor asigura PPE. 
 



În această săptămână, evaluările noastre de risc vor primi extra verificări de asigurare a 
calității, de la echipa de evaluare a riscurilor din cadrul Consiliului Local. Dacă re-deschidem, 
vom monitoriza și revizui planurile noastre după caz, închizând școala, dacă nu considerăm 
că este în siguranță. 
 
Over the course of this and next week, the school will make contact with parents of year 10 
and 12 in order to gauge expected numbers but also provide advice, reassurance and 
support over any concerns about your child returning to school.    Pe parcursul următoarelor 
două săptămâni, școala va contacta părinții elevilor din anii X și XII pentru a măsura  
  
 
Pe parcursul săptămânii acesteia și a celei ce urmează, școala va lua legătura cu părinții din 
anii X și XII pentru a verifica numărul elevilor așteptați și pentru a vă oferi, de asemenea, 
sfaturi, consultare și susținere în legătură cu orice îngrijorare despre întoarcerea copilului 
dumneavoastră la școală.  
 
Planuri pentru septembrie 2020 
 
În timp ce am lucrat din greu pentru a menține planificarea noastră academică și suportul 
pastoral din această perioadă, ne-am asigurat că școala Colton Hills continuă să privească 
către viitor, ne-am asigurat că își construiește succesul și că își realizează ambiția de a fi o 
școală excepțională pentru comunitatea sa.     
 
Scrisoarea de săptămâna viitoare vă va oferi o imagine mai clară a acestor modificări, iar 
detaliile suplimentare vor fi anunțate în săptămânile ce urmează. 
 
Continuați să fiți în siguranță și să aveți grijă 
de dumneavoastră.  
 
 
Alberto Otero, 
Directorul Colton Hills  
 

 

 
 

 
Government advice on safe use of public transport 
https://extranet.dft.gov.uk/safer-transport-campaign/schools/ 


