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Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko było z nami w ubiegłym roku, czy też jest nowicjuszem w
Highland’s College, początek nowego roku może być wyzwaniem zarówno dla ucznia, jak i rodziców
lub opiekunów. Piszemy, aby upewnić się, że wiecie co jest w naszej ofercie, czego się można
spodziewać – i z kim należy się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań.
Ten rok jest szczególnie trudny, dlatego jako priorytet powzięliśmy szereg kroków aby zadbać o
zdrowie psychiczne i fizyczne studentów. Działania te objęły wprowadzenie szeregu protokołów w
odpowiedzi na COVID-19, o których uczniowie zostali poinformowani podczas procesu indukcji i za
pośrednictwem oznakowań w całej uczelni. Studenci otrzymali również wydłużony okres
inauguracyjny, aby mogli zapoznać się z Highlands College i czuć się pewnie w nowym otoczeniu.
Aby temu dopomóc, zapewniliśmy naszym pracownikom szkolenia oraz dostęp do innych
niezbędnych zasobów (między innymi od MIND Jersey i You Matter).
Studenci w Highlands College traktowani są, tam gdzie jest to możliwe, jako młodzi dorośli i to oni
będą naszym pierwszym punktem kontaktowym. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wielu naszych
uczniów może potrzebować wsparcia od nas lub od was, jako opiekunów, na drodze do dorosłości.
W Highlands College mamy do dyspozycji wiele zespołów wspomagających, które starają się, aby
każdy uczeń mógł osiągnąć swój potencjał. Zespoły te to: Student Life (Życie Studenckie, związane
z ochroną oraz promocją dobrobytu ucznia); Careers and Employability (wsparcie z zakresu Kariery
i Zatrudnienia); Learning Support (Wsparcie Pedagogiczne). W razie potrzeby, prosimy o
zachęcanie syna lub córki do korzystania z tych usług. Informacje na ten temat oraz dane
kontaktowe tych zespołów dostępne są w Students’ Handbook (Podręczniku dla Ucznia) który
można znaleźć tutaj: https://www.highlands.ac.uk/college-brochures. Proszę również o zapoznanie
się z procesem ‘Right Choice’ (Właściwego Wyboru) na naszej stronie internetowej. Serdecznie
zachęcamy do aktywnej współpracy z nasza uczelnią i prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek
wątpliwości.
Będziemy się wkrótce kontaktować z Państwem ponownie w sprawie ustaleń dotyczących naszej
pierwszej wywiadówki (Progress Evening), którą dostosowujemy tak, aby spełniała wymagania
COVID-19.
Zachęcamy również do śledzenia Highlands College w mediach społecznościowych gdzie
regularnie publikujemy aktualizacje i wiadomości na Facebooku, Twitterze i Instagramie.
Bardzo się cieszymy z perspektywy współpracy z Państwem w nadchodzącym roku.
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