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Października 2020
Drogi rodzicu/opiekunowi
Gdy dotrzemy do połowy jesiennej kadencji, piszę do was, aby informować was o ostatnich
wydarzeniach i wiadomościach z College'u.
Niektóre najważniejsze do tej pory termin ten obejmował udział w Tygodniu Demokracji;; nasi
uczniowie podzielili się swoimi poglądami na temat tego, jak powinna wyglądać "przyszłość
Jersey" poprzez dyskusję i debatę. Następnie utwory sztuki mające na celu odzwierciedlenie
myśli młodych ludzi po stronie Liberty Bus, prowadzony przez Midnight Industries. Wyniki były
spektakularne!
Byliśmy również zachwyceni, że jesteśmy zaangażowani w rozwój nowej funkcji wody w rundach
GGovernment House: fontanna przeznaczona z okazji 75-leciath Wyzwolenia Jersey. Został on
zbudowany przez pracowników zespołu budownictwa i inżynierii Highlands, przy użyciu projektu
opracowanego z lokalnych studentówpomysłów..
W pierwszym półroczu jesteśmy dumni z tego, jak dobrze uczniowie osiedlili się w strukturze n ew,
wprowadzonej w celu rozłąki zgromadzenia liczby uczniów na miejscu i wykorzystania naszej
ostatniej pracy w zakresie uczenia się online. ew Stworzyliśmy wytyczne dotyczące pracy nad
"Zespołami", dla uczniów, przypominając im, że zajęcia online są tak samo ważne jak lekcje na
miejscu!!
Właśnie zakończyliśmy naszą pierwszą rundę Progress Evenings dla rodziców i opiekunów,a
korepetytorzy i pracownicy administracyjni zestawiają Twoje pytania i przemyślenia, w tym
wszelkie informacje zwrotne na temat harmonogramu. Obecnie uczymy około 50% online/ 50%
na miejscu w większości obszarów, a have przegląd tegozaplanowanego na następne
półokres,który weźmie pod uwagę twoje poglądy, Learner Voice i stale zmieniające się wyzwania
COVID-19.
Załączam kilka wskazówek od dr Ivan Muscat, niedawno rozesłane do szkół i uczelni w
odniesieniu do Coronavirus. Wzywamy wszystkich do zachowania czujności i zachowania
bezpieczeństwa podczas przerwy półtrwania i później, gdy zbliżamy się do zimy.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że z zadowoleniem przyjmujemy interakcję między domem a
college'em i mam nadzieję, że skontaktujecie się z Tobą, sami, jeśli macie obawy.
Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z Wami w nadchodzącym roku.
Wasza wiernie

Dreena Collins
Zastępca dyrektora, studenci i podstawowe uczenie się
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List dr Ivana Muscata

Wszystkim rodzicom i opiekunom
Piszę do was wszystkich w okresie poprzedzającym przerwę na półokresową, aby
pochwalić pana i wasze dzieci za niesamowitą odporność i zdolność adaptacji, które
pokazaliście w tej kadencji, i podziękować wam wszystkim za wspieranie środków, które
mamy w szkołach i placówkach opieki nad dziećmi, aby chronić wasze rodziny i naszą
wyspę.
Bezpieczeństwo w miarę przemieszczania się w okresie zimowym
Jak wszyscy chcielibyśmy, aby życie wróciło do normy, prosimy o cierpliwość, a gdy
przejdziemy do zimy, należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie wytycznych
dotyczących zdrowia publicznego, które można znaleźć w www.gov.je/coronavirus. W
szczególności należy pamiętać o:
•

•

•
•
•

Zwróć uwagę na trzy główne objawy COVID-19 i jeśli ktoś w twoim gospodarstwie
domowym rozwinie się jeden z tych objawów, upewnij się, że całe gospodarstwo
domowe przechodzi w izolację, że twoje dzieci są trzymane poza szkołą lub zajęcia
półterminowe, i że dzwonisz na infolinię pod numerem 445566, aby zorganizować
test
Ściśle przestrzegać wskazówek izolacji, jeśli ty lub którykolwiek członek twojego
gospodarstwa domowego jest zobowiązany do wyizolowania, ponieważ są one
objawowe, są identyfikowane jako bezpośredni kontakt lub powrót z podróży
Kontynuuj regularne mycie rąk dokładnie i złapać kaszel i kichanie i przypomnieć
dzieciom, aby postępować zgodnie z tymi wytycznymi
Postępuj zgodnie z fizycznymi wskazówkami dystansu
Wesprzyj zespół śledzący kontakt, podając swoje dane kontaktowe do każdej
kawiarni, restauracji lub czekając

Jak być może wiesz, w ostatnich tygodniach mieliśmy trzy potwierdzone przypadki
Covid-19 w warunkach szkolnych. Chciałbym państwa zapewnić, że procesy, które
mamy do zarządzania takimi przypadkami, są solidne. Mamy jasne i ustalone linie
komunikacji między szkołami, Departamentem Dzieci, Młodzieży, Edukacji i
Umiejętności, śledzeniem kontaktów i kontrolą zakażeń, które pozwalają nam szybko
reagować, aby zapewnić, że ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w szkole
pozostaje niskie.
Jestem głęboko przekonany, że szkoły i placówki opieki nad dziećmi pozostaną
bezpieczne dla dzieci i ważne jest, aby to zrobiły. Globalne dowody nadal potwierdzają
fakt, że dzieci są mało prawdopodobne, aby rozwinąć ciężką chorobę z COVID-19.

