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Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

Po pierwsze, chcielibyśmy podziękować wszystkim za bieżące wsparcie w tych trudnych czasach. W 

momencie pisania, doświadczamy niewielkich zakłóceń w College w wyniku CV-19, a co najważniejsze, nie ma 

poważnie chorych członków w naszej społeczności. 

Uczestnictwo w College 

W tygodniach poprzedzających święta Bożego Narodzenia niektórzy rodzice i opiekunowie martwili się, czy 

wysyłanie studentów na studia było bezpieczną i odpowiedzialną rzeczą do zrobienia. Wiemy, że rodziny 

martwiły się, że gdyby oni lub ich dzieci musieli się izolować w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zrujnowałoby 

to, to co powinno być bardzo szczęśliwym czasem. W odpowiedzi na te obawy Minister Edukacji zgodziła się 

na "elastyczną" frekwencję w ostatnim tygodniu semestru. 

Od tego czasu kontynuujemy współpracę z kolegami z Central Goverment w celu wprowadzenia środków, co 

wymaga trzech dodatkowych dni na przygotowanie się przed powrotem studentów. Obejmowało to zwrócenie 

się do wszystkich pracowników College i studentów o podjęcie testu pod kątem COVID-19, ocenę zdolności 

nauczania i przegląd planów bezpieczeństwa i higieny pracy.  Byliśmy pod wielkim wrażeniem podjęcia 

programu testów przez naszych studentów i pracowników.  

Chcieliśmy mieć pewność, że wszyscy są poinformowani,  że od poniedziałku 11 Stycznia 2021 obecność w 

College jest obowiązkowa. Podczas gdy obawy rodziców dotyczące wysyłania dzieci do College są zrozumiałe, 

ważne jest, aby uczniowie wracali do edukacji tam, gdzie to możliwe.  Zarówno badania, jak i nasze własne 

doświadczenia związane z zamknięciem college'u pokazują, że większość młodych ludzi doświadcza pewnego 

poziomu straty i niepokoju spowodownych długotrwałą nieobecnością i brakiem struktury w ich życiu. Sukces w 

ich studiach i zwiększenie ich szans życiowych poprzez osiągnięcie ich potencjału są również pozytywnymi 

czynnikami dla nich. Możemy również zapewnić dodatkowe usługi wsparcia w College dla tych, którzy ich 

potrzebują. 

Wiemy również, że w niewielkiej liczbie przypadków, głębokie potrzeby medyczne uniemożliwią studentom 

obecność w College. W przypadku tych uczniów prosimy o kontakt z nami. Będziemy wspierać każdego 

studenta, którego ze wzgledu na głębokie potrzeby medyczne jest w samoizolacji. 

Dobre samopoczucie naszych studentów w college'u jest naszym priorytetem. Regularne badania i przegląd 

sytuacji zapewnią, że środowisko pozostanie bezpieczne.  Pracownicy college'u dołożą wszelkich starań, aby 

wspierać rodziców, opiekunów i studentów, odpowiadając na pytania, pokazując im środki które podjęli w celu 

ochrony społeczności uczelnianej a także pomagając rozwiązać wszelkie problemy, które uniemożliwiają 

młodym ludziom powrót.   

Bardzo ważne jest, abyśmy w tej sytuacji mogli współpracować. Prosimy o kontakt z osobistym opiekunem 

studenta w pierwszej kolejności, który przekaze informacje do odpowiedniej osoby.  

Z poważaniem, 

Jo Terry-Marchant 

Principal 
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