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Caros Pais e Cuidadores,
Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a todos o vosso apoio contínuo durante estes tempos difíceis.
No momento da escrita, estamos a passar por uma pequena perturbação no Colégio como resultado do CV19, e, mais importante, é que não há membros gravemente doentes na nossa comunidade.
Frequência na Faculdade
Nas semanas que antecederam as férias de Natal, alguns pais e cuidadores preocuparam-se com o facto de o
envio de estudantes para a faculdade ser uma coisa segura e responsável a fazer. Sabemos que as famílias
preocupadas com o facto de, se eles ou os seus filhos tivessem de se isolar durante o Natal, isso arruinaria o
que deveria ser um momento muito feliz. Em resposta a estas preocupações, o Ministro concordou em
comparecer "flexível" para a última semana de período escolar.
Desde então, continuamos a trabalhar com os colegas do Governo Central para implementar medidas,
demorando mais três dias a preparar-se antes do regresso dos estudantes. Isto incluiu pedir a todos os
funcionários da Faculdade e estudantes de Educação Adicional para serem selecionados para fazerem o teste
á COVID-19, avaliar a capacidade de ensino e rever os Planos de Saúde e Segurança. Ficámos muito
impressionados com a aceitação do programa de testes pelos nossos alunos e funcionários.
Queríamos ter a certeza de que ficou claro que a frequência do Colégio é obrigatória a partir de segundafeira,11 de janeiro de 2021. Embora as preocupações dos pais em enviar os seus filhos para a Faculdade sejam
compreensíveis, é importante que os alunos regressem à educação sempre que possível. Tanto a
investigação como a nossa própria experiência de encerramentos universitários mostram que a maioria dos
jovens experimenta algum nível de perda e ansiedade através da ausência prolongada de não comparência e
da falta de estrutura nas suas vidas. O sucesso dos seus estudos e a melhoria das suas hipóteses de vida,
alcançando o seu potencial, são também fatores positivos para eles. Também podemos fornecer serviços de
apoio extra na Faculdade para aqueles que precisam deles.
Sabemos também que - num pequeno número de casos - necessidades médicas profundas tornarão
impossível aos estudantes frequentarem a faculdade. Para estes alunos, pedimos que continuem a comunicar
connosco. Apoiaremos qualquer aluno cujo conselho médico seja necessário para proteger.
O bem-estar dos nossos alunos enquanto na faculdade é a nossa principal preocupação. Os testes e a revisão
regulares assegurarão que o ambiente permaneça seguro. Os funcionários universitários farão o seu melhor
para apoiar os pais, encarregados de educação e alunos, respondendo a perguntas, mostrando-lhes as
medidas que tomaram para proteger a comunidade universitária e ajudando a resolver quaisquer questões que
impeçam o regresso dos jovens.
É vital que trabalhemos em conjunto em parceria. Por favor contacte o tutor pessoal em primeira instância
como o seu contacto principal que irá acompanhar o pessoal ou o chumbo apropriado.
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