19 maja 2020

Temat: TDMS świadczenie edukacji od 1 czerwca 2020
Uaktualniono 21 maja 2020r. (zobacz sekcje napisane na czerwono – punkt 8 i 9 został poprawiony w celu
poprawienia przejrzystości jak równiez jest dodatkowe pytanie i odpowiedź - punkt 14 dotyczący maseczek)
Drogi Rodzicu / Opiekunie,
Może zacznę od stwierdzenia, że mam nadzieję, że wszystko dobrze i zachowaujecie bezpieczeństwo.
W tej chwili nie jesteśmy w stanie zagwarantować rezerwy na rok 6, dopóki nie otrzymamy dalszych informacji od
rządu w celu zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa dla wszystkich naszych dzieci i naszych pracowników. Rzeczywiście
rząd obiecał więcej informacji pod koniec maja.
Wychodząc z założenia, że otrzymujemy dalsze informacje i zapewnienia, których potrzebujemy, w tym liście
nakreśliliśmy, w jaki sposób przystąpimy do ponownego otwarcia szkoły dla na naszych dzieci w roczniku 6, nadal
kontynuując obecną ofertę dla naszych wrażliwych dzieci I dzieci kluczowych pracowników.
Należy pamiętać, że chociaż DfE ma „przedstawił wytyczne projektowe dla szkół, szkoły nie są wymagane do
korzystania z tego przewodnika, a może zdecydować się podążać alternatywnym podejściem w przygotowaniach do
szerszego otwarcia, lub korzystania z niektórych fragmentów niniejszych wytycznych obok innych podejść.”
Wzięliśmy pod uwagę wszystkie wytyczne, ale jesteśmy w stanie najlepiej wesprzeć bezpieczny powrót naszych dzieci
i personelu, uwzględniając nasze udogodnienia i personel, które znacznie różnią się od głównych szkół podstawowych.
Aby ułatwić zrozumienie, starałem się ująć główne pytania, które, jak sądzę, będą zadawać rodzice. My wszyscy
rozumiemy, że to będzie bardzo niespokojny czas dla dzieci I do ciebie i naszego personelu, więc mamy skonstruowany
system, który nie jest idealny, ale będzie bezpieczny, jak tylko to możliwe.
1.

Moje dziecko chodzi do szkoły przez cały czas blokady, czy nadal może uczęszczać?

Tak, przez cały czas trwania blokady wspieraliśmy dzieci kluczowych pracowników i dzieci wymagających szczególnego
traktowania i nadal mają one pierwszeństwo. Te dzieci będą nadal zakwaterowane w oddzielnej grupie.
2.

Jak będzie prowadzona klasa mojego dziecka z roku 6-go, zapewniająca dystans społeczny i bezpieczeństwo?

Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, biorąc pod uwagę nasze większe obiekty, aby zachować nasz normalny rozmiar grup
nauczania i jeteśmy nadal w stanie utrzymać skuteczny dystansu społecznego minimum 2m pomiędzy wszystkimi
uczniami i wszystkii pracownikami.
Władze lokalne zgodziły się, że jesteśmy w stanie pracować poza standardowym ograniczeniem wielkości grupy w
przedziale 12–15, biorąc pod uwagę nasze dogodne udogodnienia.

Rok 6 zostanie podzielony na pięć odrębnych „klas” na podstawie ich klasy angielskiej działajcąej w następujący
sposób:
Sala lekcyjna
Studio Tańca
Mała sala
Duża sala
Teatr Dramatyczny
PS5

Grupa
6a1
6a2
6a3
6a4
6a5

Kodowanie kolorami

Będzie szósta „klasa” (fioletowa) dla szkoły szkieletowej, która będzie w naszym bloku naukowym.
Każde dziecko będzie miało ich własny, pojedynczy, wyznaczony stół / stanowisk pracy, wyraźnie oznaczony,
którego nikt inny nie będzie używać. To będzie ich stacja dla wszystkich ich lekcji. Twoje dziecko nie musi, w żadnym
wypadku odejść od tej stacji, chyba że zostanie to polecone przez członka personelu.
Oczekiwania dotyczące zachowania zostaną bardzo jasno określone dla dzieci, a na ich pytania odpowie się na
samym początku stopniowego powrotu do szkoły.
Ma to wiele zalet:








3.

Ruch ten jest całkowicie minimalny
Nasze dzieci będą doświadczać najmniejszych zakłóceń, będąc w ich zwykłych klasach
Możemy uniknąć konieczności podzielić klasę na grupy, na 3 klasy mini
Wyznaczony / mniejszy personel na „grupę klasową” zwiększa to bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i
personelu
Pozostawia to nauczycieli i dzieci w ich grupach, nie mieszając z innymi dziećmi
Oczekiwania co do zachowania będą jasne, więc dzieci i pracownicy mają znacznie mniejsze ryzyko
Możemy zmaksymalizować wentylację i skuteczność czyszczenia

Czy muszę wysyłać moje dziecko do szkoły?

Nie, ty możesz zdecydować, czy masz zamiar wysłać swoje dziecko z powrotem do szkoły na tym etapie. Rząd
podkreślił, że chcieliby aby rok 6 powrócił do szkoły, ale nie będą karać rodziców którzy nie będą wysyłać swoje
dziecko z powrotem.
Zgodnie z ustawą Coronavirus Act 2020 złagodziliśmy prawo, aby rodzic dziecka w wieku obowiązku szkolnego nie był
winny przestępstwa z powodu nieobecności dziecka w szkole, w której dziecko jest zarejestrowane (art. 444 Ustawa o
edukacji z 1996 r.). Oznacza to, że rodzice nie zostaną ukarani, jeśli ich dziecko nie uczęszcza do szkoły .
4.

Czy mogę poczekać i odesłać moje dziecko trochę później?

Tak, pamiętaj , że to twoja decyzja i jeśli początkowo nie jesteś zadowolony z odesłania dziecka do szkoły, nie musisz.
Został podzielony ostateczny semestr na trzy „fale”, dzięki czemu można zdecydować czy wysłać swoje dziecko a Falę
I lub czekać aż do Fali 2 dwa lub Fali 3. Fala I i 2 trw dwa tygodnie, Fala 3 będzetrwać trzy tygodnie, jak pokazano w
tabeli poniżej.
Dzięki systemowi, który opracowaliśmy poniżej, możesz podjąć decyzję w świetle osobistych okoliczności i stanu
epidemii.
Tak więc, możesz na przykład zdecydować, podczas przebiegu Fali 1, że chcesz wysłać swoje dziecko do szkoły w Fali
2 , korzystając z tabeli poniżej widać, że będziecie musieli skontatować się przed godziną szesnastą w czwartek, 11
czerwca 2020. w ten sposób możemy bezpiecznie wykonać integracji dziecka w Fali 2.
Fala
Jeden
Dwa
Trzy

Termin potwierdzenia Tak lub Nie do TDMS
Godzina szesnasta Czwartek 21 maja 2020
Godzina szesnasta Czwartek 11 czerwca 2020
Godzina szesnasta Czwartek, 25 czerwca 2020

Daty
Poniedziałek 01 czerwca - piątek 12 czerwca
Poniedziałek 15 czerwca - piątek 26 czerwca
Poniedziałek 29 czerwca - piątek 17 lipca

5.

Czy moje dziecko z roku 6 będzie nadal uczyć się w domu, jeśli nie będzie w szkole?

Tak, szkoła będzie nadal dostarczać pracę dla tych dzieci z Roku 6, które nie są w szkole, ale naturalnie nie aż tak
często jak to było podczas Lockdown, ponieważ pracownicy będą również być w szkole uczyć dzieci z Roku 6.
6.

Co stanie się z toaletami i myciem rąk?

Zobacz załączoną mapę.
Każda grupa klas będzie miała własne wyznaczone miejsce do toalety. Studenci będą mogli pójść do toalety w ciągu
dnia , a nie tylko przy przewie / lunchu , to umożliwia gładszy przepływ. Jesteśmy świadomi, że tylko 2 dzieci mogą
zachować bezpieczny dystansu społecznego w dowolnym momencie w toaletach, biorąc pod uwagę ograniczenia
dotyczące przestrzeni. Oczywiście spodziewamy się, że uczniowie zrozumieją konieczność takiego rozwiązania i będą
się odpowiednio zachowywać. Naszym celem jest regularne przestrzeganie rządowych wytycznych dotyczących mycia
rąk, dlatego uczniowie będą myli ręce na początku i na końcu każdego dnia oraz w drodze do i po przerwie.
7.

Co z przyjazdem i wyjazdem każdego dnia?

Zobacz załączoną mapę.
Aby maksymlizować bezpieczeństwo, zoorganizowaliśmy jak najwięcej (kodowane kolorem) różne punktów wejścia i
wyjścia.
Ważne jest, aby Twoje dziecko przybyło we właściwym czasie (patrz harmonogramy poniżej) . Ze względów
bezpieczeństwa nie możemy zakwaterować dzieci poza tymi godzinami (wcześniej lub później).
8.

Czy rozsądny jest rozłożony początek powrotu i krótsze dni, aby pomóc nam osiągnąć ten ciężar
odpowiedzialności spoczywający na dzieciach?

Tak, biorąc pod uwagę czas, przez jaki nasze dzieci były poza szkołą i biorąc pod uwagę, że będą musiały przyzwyczaić
się do bardzo dużych ograniczeń społecznych, bardzo ważne jest, aby mieć krótszy dzień i powolny powrót do szkoły,
jak pokazano poniżej:
Fala 1 (2 tygodnie) od poniedziałku 1-go czerwca do piątku 12-go czerwca
Tydzień 1
(1 – 5 czerwca)
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Sesja poranna 9,30 am - 11.30 am

Popołudniowa sesja 12,00 pm - 2,00 pm

Personel + tylko szkoła szkieletowa
6a2 + szkieletowa szkoła
6a4 + szkieletowa szkoła
Personel + tylko szkoła szkieletu
Szkoła szkieletowa 6a3, 6a4 i 6a5 +

6a1 + szkoła szkieletowa
6a3 + szkieletowa szkoła
6a5 + szkieletowa szkoła
Szkoła szkieletowa 6a1 i 6a2 +
Przegląd pierwszego tygodnia - tylko szkoła szkieletowa

Uwaga: w przypadku tygodnia 1, tylko szkoła szkieletowa będzie w szkole w porze lunchu.
Podumowanie Tydzień 1 wypadł w 100% sprawnie, od 2 tygodniu , będziemy zwiększać rezerwy w następujący
sposób:

Tydzień 2 (8 th - 12 th czerwca)
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Rano w godz. 9.30 - 11.30 i po południu w godz.
12.00 - 14.00
Szkoła szkieletowa 6a1 i 6a2
Szkoła szkieletowa 6a3, 6a4 i 6a5
Szkoła szkieletowa 6a1 i 6a2
Szkoła szkieletowa 6a3, 6a4 i 6a5
Tylko szkoła szkieletowa

Fala 2 (2 tygodnie) od poniedziałku 15 czerwca do piątku 26 czerwca
Od Fali drugiej mamy nadzieję, że będziemy w stanie dalej zwiększać świadczenia, zgodnie z naszą determinacją, aby
wspierać jak najwięcej dzieci w 6 roku, oraz jak tylko możemy zapewnić szkielet.

Strukura tygodnia (od Fali 2 aż do końca semestru) , będzie następująca:
Dzień
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

9.

Przyjazd
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Lekcja1
9.45
9.45
9.45
9.45
9.45

Przerwa
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Lekcja2
10.45
10.45
10.45
10.45
10.45

Obiad
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30

Lekcja3
12.15
12.15
12.15
12.15
Brak
szkoły przegląd
operacji

Przerwa
1.00
13.00
13.00
13.00

Okres 4
1.15
1.15
1.15
13.15

Wyjście
14.00
14.00
14.00
14.00

Co stanie się z przerwami i przerwami na lunch?

Zobacz załączoną mapę.
W Fali pierwszej, pierwszy tydzień: Poniedziałek 1 czerwca do Piątku 5 czerwca
W pierwszej fali dzieci będą w domu podczas lunchu, chyba że należą do grupy szkieletowej.
Od Fali pierwszej, tygodnia drugiego: Poniedziałek 8 czerwca do Piątku 12 czerwca
Poprosimy aby twoje dziecko przyniosło suchy prowiant ponieważ trudniejsze będzie udostępnienie normalnych
warunków do obiadu.
Będziemy nalegać aby dzieci jadły posiłek przy swoim stanowisku do uczenia się włącznie z przechowywaniem
swojego jedzenia w swoich torbach.
Każdy z 6 klas będzie miał strefę dla swoich przerw / porze,lunchu. Obawiam się, że nie będą mogli grać na naszym
zwykłym sprzęcie do gry lub grać w piłkę nożną, ponieważ nie możemy zapewnić społecznego dystansu do piłki
nożnej. Dopilnujemy, aby zrozumieli, że mogą rozmawiać ze znajomymi w ramach określonej grupy klasowej, ale w
odległości 2 m od społeczności.
Będziemy dostarczać suchy prowiant dla tych dzieci kwalifikujących się do szkoły darmowy posiłek .
10. Czy moje dziecko będzie nosić mundurek szkolny?
Nie , biorąc pod uwagę wskazówki dotyczące codziennego prania ubrań , chcemy wspierać rodziców. Dlatego twoje
dziecko powinno nosić odpowiednie, wygodne ubrania, które ułatwiają codzienne pranie .
11. Czy moje dziecko musi przynieść ze sobą jakiś zestaw PE?
Nie, niestety, w tym półroczu nie będziemy mogli prowadzić żadnych lekcji wychowania fizycznego , biorąc pod
uwagę ograniczenia dotyczące przebieralni i tak dalej. Ćwiczenia dziennie nie mają żadnych ograniczeń, więc
oczekujemy, że dzieci będą w stanie uzyskać ich wykonywanie poza dniem szkolnym poprzez spacer / rower / skuter
do szkoły.
Pamiętaj, że jeśli Twoje dziecko jeździ rowerem / hulajnogą do szkoły, jego rowery / skutery będą przechowywane
w pobliżu głównej sali lekcyjnej. Upewnij się, że przynoszą one zwykłe urządzenie blokujące. Szkoła nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.
Proszę również wskazać, czy Twoje dziecko będzie jeździć rowerem do szkoły na formularzu za pomocą linku na dole
tego listu.
12. Czy moje dziecko musi przynieść swoje książki / artykuły papiernicze?
Twoje dziecko otrzyma zeszyt do ćwiczeń na wyznaczonym stanowisku pracy. Dostarczymy również ołówek, linijkę,
temperówkę i gumkę, które będą przechowywane na ich stanowisku.
13. Co moje dziecko robi ze swoją torbą?
Zalecamy, aby dzieci przyniosły ze sobą tak mało, jak to tylko możliwe, poza butelką wody i obiadem. Będą musieli
trzymać swoje torby na stanowisku pracy. Podczas przerwy i lunchu torby pozostaną na stanowisku pracy. Dzieci
będą jeść na wyznaczonym stanowisku pracy, a następnie będą mogły wyjść na zewnątrz do wyznaczonej strefy dla
swojej klasy.
Należy pamiętać, że szafki nie będą w użyciu, dlatego telefony komórkowe muszą być bezpieczne dla dziecka, jeśli
je przyniosą. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za telefony komórkowe.

14. Czy moje dziecko powinno nosić maseczkę jeżeli wróci do szkoły?
Nie, biorąc pod uwagę obecne wytyczne, noszenie masek na twarz dla personelu i dzieci powracających do szkoły nie
jest obecnie zalecane. Jednak oczywiście dokonamy przeglądu stanowiska szkoły w kwestii noszenia masek, jeśli
wytyczne się zmienią. Krytyczne przesłania, których wszyscy musimy przestrzegać, dotyczą potrzeby dystansu
społecznego oraz skutecznego i częstego mycia rąk.
15. Jak szkoła poradzi sobie z każdym złym zachowaniem, w szczególności z dziećmi, które całkowicie lekceważą
instrukcje dotyczące dystansu społecznego?
Jesteśmy w wyjątkowych czasach i dla bezpieczeństwa wszystkich należy zachować dystans społeczny. Ponadto nie
będziemy w stanie przeprowadzić naszego normalnego procesu izolacji. Dlatego złe zachowanie nie będzie
tolerowane i dziecko zostanie odesłane do domu lub mają być zbierane ze szkoły od razu. Od tej pory , będą musieli
odrabiać prace domowej.
16. Co z bezpieczeństwem (dystans społeczny) do i ze szkoły?
Jest to dla nas bardzo ważne w TDMS. Dzieciom naturalnie trudno jest zachować dystans społeczny, gdy nie są
monitorowane.
Nie chcemy jednak, aby rodzice ddawali i gromadzili dzieci w dużych ilościach, ponieważ jeszcze bardziej utrudni
to osiągnięcie dystansu społecznego. Będziemy stale przypominać dzieciom o bardzo realnym ryzyku dalszej
transmisji wirusa, jeśli nie będą się gromadzić i prosimy, abyście nalegali na to samo, abyśmy wszyscy dostarczali tę
samą wiadomość.
Każdy rodzic / opiekun, który zdecyduje się odebrać dziecko, będzie musiał społecznie zdystansować się poza
wyznaczonym wejściem / wyjściem dla swojego dziecka. Proszę unikać odbierania dziecka chyba że jest to
niezbędne.
Dzieci będą musiały szybko i prosto dotrzeć do domu, nie spędzać czasu z przyjaciółmi. Poproszono nas, byśmy
próbowali zaspokoić potrzebę transportu publicznego, ponieważ istnieją znacznie większe wymagania od młodszych
dzieci i niektórych innych szkół, które naprawdę na tym polegają.
17. Moje dziecko nie jest w klasie 6, ale jest podatny na zranienie / lub jesteśmy kluczowymi pracownikami, czy
nadal przychodzą?
Tak, nadal będziemy utrzymywać małą szkołę szkieletową. Jednak biorąc pod uwagę ograniczenia nałożone na nas na
rok 6, szkieletowa szkoła rozpocznie się o godzinie 9.45, a zakończy o 2.15.
18. Czy szkoła będzie nadal otwarta w nadchodzącym półokresie?
Nie, naprawdę potrzebujemy czasu, aby szkoła była w pełni przygotowana; przestawianie stołów, krzeseł, sortowania
ćwiczeń, książek i materiałów piśmiennych i również zapewnienie, że pracownicy, którzy prowadzili szkołe
szkieletową stale od marca mieli krótką przerwę.
19. Moje dziecko jest w klasie 10/12, czy jest prawdopodobne, że będzie w szkole w następnym semestr?
Stale sprawdzamy naszą ofertę dla tych kluczowych grup roku, ale prosimy o cierpliwość w sprawie formalnych
planów. TDMS jest wyjątkiem, biorąc pod uwagę, że mamy rok szósty, a także oczekujemy, że będziemy nadal
wspierać dzieci kluczowych pracowników i tych, którzy są szczególnie narażeni. Nasza zdolność do zapewnienia
wsparcia dla Roku 10/12 w najbliższy termin jest zatem znacznie trudniejsze niż dla szkół średnich.
Będziemy jednak szukać aby mieć jakiś czas w szkole lub wirtualnie twarzą w twarz dla naszego roku 10s / 12s przed
końcem semestru i będziemy mieć kontakt dotyczący naszych planów aby jak najszybciej mieć coś konkretnego do
podzielenia się z tobą. W międzyczasie nasi pracownicy będą nadal zapewniać doskonałe materały, wsparcie i
wskazówki online. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące edukacji dziecka w roku 10 lub 12, skontaktuj się z nami,
najpierw za pośrednictwem Miss Green lub Mr Hopkins.
Patrzymy na wprowadzenia wideo lekcji, prawdopodobnie poprzez Google Meet, dla roku 10 i 12 oraz wyślemy
szczegóły dotyczące tego wkrótce.
Tymczasem dla roku 10/12, a nawet dla wszystkich innych grup rocznych, docenilibyśmy twoje pełne wsparcie w
zapewnieniu, że twoje dziecko kończy pracę, którą zadawają pracownicy, dzięki czemu staramy się minimalizować
utratę nauki podczas zakaz wychodzenia.
20. Inne szkoły działają inaczej niż TDMS, dlaczego tak jest?
Szkoły są w stałym kontakcie ze sobą, aby pomóc w jak najlepszym podejmowaniu decyzji. Każda szkoła ma jednak
zupełnie inne okoliczności i dlatego będzie miała własne systemy oparte na własnych potrzebach.

21. Martwię się obecnie o dobro mojego dziecka, jakie wsparcie jest dostępne w szkole?
W pełni rozumiemy, że studenci mogą również być niespokojni i może potrzebować trochę dodatkowego wsparcia.
Będziemy, oczywiście, mieć środki w celu zapewnienia na dodatkową pomoc duszpasterską I wsparcie którego
dziecku potrzeba.
22. Co się stanie, jeśli moje dziecko zachoruje w ciągu dnia?
Twoje dziecko zostanie zabrane do miejsca, w którym będzie mogło być izolowane. Ty zostaniesz powiadomiony
bezwłocznie o pilnym odbiorze lub po uzyskaniu Twojej zgody aby dziecko samo wróciło do domu .
Rodzice nie mogą wysyłać swoich dzieci do szkoły, jeśli źle się poczują.
Po wypełnieniu formularza upewnij się, że mamy aktualne numery alarmowe.
23. Co mam teraz zrobić?
Jeśli dziecko jest w klasie 6, to jest istotne, aby wypełnić formularz , korzystając z linku
https://forms.gle/jP19fBt71zFELbNw6
Proszę zwrócić do czwartku 21 maja do 4 po południu najpóźniej aby umożliwić nam w pełni zaplanować.
Ten formularz potwierdza:
a) Twoja decyzja o wysłaniu / nie wysłaniu dziecka do szkoły dla Fala 1, początkowo
b) Twoje dziecko będzie / nie będzie podróżować rowerem / skuterem
c) Twoje rozumienie dotyczące dotarcie do / ze szkoły
d) Twoje zrozumienie dotyczące lunchu, munduru, toreb, książek, artykułów piśmiennych
e) Twoje zrozumienie dotyczące odpowiedzialności za telefony komórkowe, motocykle, skutery
f) Twoje zrozumienie, że szkoła rezerwuje prawo wysłać do domu dziecko, jeśli ignoruje przypomnienia dotyczące
dystansu społecznego i / lub dziecka zachowanie jest takie, że naraża siebie i innych na ryzyko

Zachowaj ostrożność i pamiętaj, że jesteśmy tutaj, aby wspierać Ciebie i Twoje dziecko w tym trudnym czasie.
Z poważaniem

Guy Nichols
Dyrektor szkoły

