
   
 

 Stimate părinte / tutore  
 
   Am petrecut mult timp analizând măsurile de siguranță pe care trebuie să le avem          
pentru a fi pregătiți pentru copiii dumneavoastră.  
 
    A fost o primă zi grozavă înapoi, majoritatea copiilor revenind fericiți după lunga    
pauză.   
 
Câteva dintre lucrurile pe care le avem pentru a-i păstra pe toți în siguranță sunt:  
 
 

1. . Timp lung de sosire și profesorii de serviciu pentru a primi copii în timp ce sosesc între 
8.30 și 9.10 pentru a permite distanțarea socială la porți.  

 
2. 3 porți la ora natală – 

 

Poarta Clasa Ora 

Graiseley Hill Pregatitor 3pm 

Graiseley Hill Clasa 2 3.10pm 

Tyre park Clasa 1 3.05pm 

Junior playground Clasa 3 3.05pm 

Junior playground Clasa 4 3.10pm 

Junior playground Clasa 5 3.15pm 

Junior playground Clasa 6 3pm 

 

3. Mese orientate spre înainte în toate clasele  cu excepția clasei de grădinița și 
pregătitor. . 
 

4. Sistemele de mers pe jos intr-o direcție sunt instalate pe coridoare. Se desfășoară o 
supraveghere mai atenta, iar copiii nu părăsesc  sala de clasa pentru lecții sau pentru 
învățare suplimentară intr-o alta clasa cu profesori diferiți  

 

5. Spălarea mâinilor și igienizarea  orele sunt integrate în program. Acest lucru este foarte 
important și o bună igienă este predată de profesori. 

 

6. Copiii nu împărtășesc nicio carte sau echipament cu alte clase. Nu vom trimite cărți de 
citit acasă sau tema acasă în acest moment.  Vă rugăm să continuați să exersați tabla 
înmulțiri și ortografia cu copiii dvs.  Există teme pregătite pentru copilul dvs. pe site-ul 
școlii - vă rugăm să vizitați site-uldacă doriți mai multe informații.  

 

7. Grupuri de „bule” la prânz și distanțare socială 
 



8. Pauze , prânz, oră acasă.  
9. Zonele dedicate locurilor de joacă și zonele de mese “bule” separate  
10. Vizitatori limitați - pentru a preveni orice contaminare încrucișată din exterior. 

 

11.  Hainele de sport PE pentru a fi purtate la școală în ziua cu sportul PE - copilul dvs. va 
purta hainele PE la școală în ziua lecțiilor de sport PE (cu pantaloni de jogging / 
jambiere)  

 

12. Sticle de apă care trebuie aduse zilnic și luate acasă la  sfârșitul zilei pentru spălare, 
puneți doar apă în sticlă. 

 

13. Numai cutii de prânz permise în școală - NU pungi 
 

14. Adunări virtuale - nu adunări mari în săli 
 

15. Cărțile de citit vor fi puse  în după utilizare timp de 3 zile.  
 

16. Fructele vor fi furnizate gratuit.  Nu se va vinde pâine prăjită. 
 

17. Dacă cineva dezvoltă febră, tuse nouă continuă, pierderea gustului / mirosului, va fi 
trimis într-o cameră specială și părinții vor fi informați imediat.  Vă rugăm să actualizați 
numerele de telefon emergencey. 

 

18. Vă rugăm să contactați biroul pentru a vorbi cu personalul - nu intrați la școală. 
 

19. ParentPay pentru banii trimiși la școală - nu trimiteți bani decât dacă se află într-un plic 
marcat cu numele și clasa copilului.  

 

20. Toți profesorii vor avea programul lor legal de planificare Vineri după-amiază de la ora 
Ipm.   

                       Școala va fi închisă la ora Ipm în fiecare Vineri pentru TOȚI copiii. 
 

       Elevii vor fi gata pentru a fi adunați la aceeași poartă ca de obicei:- 
Clasa Ora Poarta 

Pregatitor  12.40pm Graiseley Hill Gate  

Clasa 1  12.45pm Tyre park (Pool Street) 

Clasa 2 12.50pm Graiseley Hill Gate 

Clasa 3  12.40pm Junior Gate 

Clasa 4 1pm Junior gate 

Clasa 5  1pm Junior gate 

Clasa 6 12.45pm Junior gate 

      Vă rugăm să contactați biroul școlii dacă aveți vreo îngrijorare cu privire la aceasta. 
 
  Mulțumesc.      
  Doamna Nasa. 



 


