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Caro pai/tutor
À medida que chegamos a meio do outono, escrevo-vos para vos atualizar sobre os recentes
eventos e notícias da Faculdade.
Alguns destaques até agora este mandato incluíram a participação na Semana daDemocracia; os
nossos alunos partilharam as suas opiniões sobre como deve ser o "futuro de Jersey" através da
discussão e debate. Seguiu-se uma obra de arte desenhada para refletir os pensamentos dos
jovens ao lado de um Liberty Bus, liderado pelas Midnight Industries. Os resultados foram
espetaculares!
Ficámos também encantados por estarmos envolvidos no desenvolvimento de uma nova
característica da água nas rondas gda Casado Governo: uma fonte destinada a celebrar o 75ºth
aniversário da Libertação de Jersey. Este foi construído por funcionários da equipa de
Construção e Engenharia de Highlands, utilizando um design desenvolvido a partir das ideias dos
estudantes locais..
Durante o primeiro semestre, orgulhamo-nos da forma como os alunos se instalaram na estrutura
de horários new, colocados para escalonar o número de alunos no local, e para construir o
nosso recente trabalho na aprendizagem online. Elaborámos orientações para trabalhar em
"Equipas", para os alunos, recordando-lhes que as aulas online são tão importantes como as
aulas no local!!
Acabamos de completar a nossa primeira ronda de Noites de Progresso para pais e
encarregadosde segurança, e os tutores e pessoal administrativo estão a reunir as vossas
perguntas e pensamentos, incluindo qualquer feedback sobre o calendário. Atualmente
ensinamos cerca de 50% online/ 50% no local na maioria das áreas, e temosuma revisão deste
programado para o próximo semestre,que terá em conta as suasopiniões, Learner Voice, e os
desafios em constante evolução do COVID-19.
Ivan Muscat, recentemente circulado para escolas e faculdades em relação ao Coronavírus.
Exortamos todos a permanecerem vigilantes e a manterem-se seguros durante as pausas
intercalares, e não só, à medida que nos aproximamos do inverno.
Gostaria de sublinhar mais uma vez que damos as boas-vindas à interação entre casa e faculdade
e esperamos que entre emcontacto, se tiver preocupações.
Estamos ansiosos para continuar a trabalhar consigo no próximo ano.
A sua fielmente

Dreena Collins
Diretor Adjunto, Alunos e Aprendizagem Do Núcleo
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Carta do Dr. Ivan Muscat

A todos os pais e cuidadores
Escrevo a todos vós, no início da pausa intercalar, para vos elogiar a vós e aos vossos
filhos pela incrível resiliência e adaptabilidade que demonstraram ao longo deste período
e para vos agradecer a todos por apoiarem as medidas que temos em vigor nas escolas e
nos estabelecimentos de acolhimento de crianças para proteger as vossas famílias e a
nossa Ilha.
Mantendo-nos seguros à medida que nos movemos para o inverno
Por muito que gossamos que a vida volte ao normal, por favor, seja paciente e à medida
que nos movemos para o inverno, tenha cuidado extra para seguir as orientações de
saúde pública, que podem ser encontradas em www.gov.je/coronavirus. Em particular,
lembre-se de:
•

•

•
•
•

Tenha cuidado com os três principais sintomas do COVID-19 e se alguém em sua
casa desenvolver algum desses sintomas, por favor, certifique-se de que toda a
casa entra em isolamento, que os seus filhos são mantidos fora da escola, ou
atividades de meio período, e que você ligue para a linha de ajuda em 445566 para
organizar um teste
Siga rigorosamente a orientação de isolamento se você ou qualquer membro da
sua família for obrigado a isolar-se por serem sintomáticos, serem identificados
como um contacto direto ou o regresso da viagem
Continue a lavar as mãos regularmente e pegue qualquer tosse e espirros e lembre
os seus filhos de seguirem estas orientações
Siga a orientação de distanciamento físico
Apoie a equipa de rastreio de contactos fornecendo os seus dados de contacto a
qualquer café, restaurante ou que venha esperar

Como devem saber, nas últimas semanas tivemos três casos confirmados de Covid-19
no âmbito da escola. Gostaria de vos assegurar que os processos que temos em
curso para gerir estes casos são robustos. Dispomos de linhas claras e estabelecidas
de comunicação entre as escolas, o Departamento de Crianças, Jovens, Educação e
Competências, rastreio de contactos e controlo de infeções que nos permitem reagir
rapidamente para garantir que o risco de propagação do vírus dentro da escola
permanece baixo.
Acredito firmemente que as escolas e as creches continuam a ser seguras para os seus
filhos, e é importante que o façam. As evidências globais continuam a apoiar o facto de
que é pouco provável que as crianças desenvolvam doenças graves da COVID-19.

