13 lipca 2020 r.

Przedmiot: Świadczenie edukacyjne TDMS od września 2020 r.
Szanowny Rodzicu/Opiekunie,
Na początek chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że wszystko układa się pomyślnie i udaje się wam zachować
bezpieczeństwo.
Rząd jasno dał do zrozumienia, że wszystkie dzieci mają jak zwykle uczęszczać do szkoły od września. Ich zasadniczą
radą jest, aby szkoły działały w grupach bąbelkach (group bubbles). Jak wiecie, przez całą pandemię bardzo ciężko
pracowaliśmy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom i ich rodzinom oraz naszym pracownikom, a
teraz możemy podzielić się z wami naszymi wrześniowymi planami.
Aby dodać jasności, starałem się odpowiedzieć na główne pytania, które, jak sądzę, będą zadawane. Wszyscy
rozumiemy, że będzie to bardzo niespokojny czas dla wszystkich, więc stworzyliśmy system, który nie będzie
doskonały, ale będzie tak bezpieczny, jak to tylko możliwe.

1. W jaki sposób szkoła planuje zminimalizować ruch i oddzielić roczniki?
 Minimalizacja ruchu jest kluczowym celem bezpieczeństwa, dlatego staramy się zmniejszyć liczbę pomieszczeń
wykorzystywanych przez daną grupę i w rezultacie kontakt z wieloma powierzchniami.
 Przeprojektowaliśmy nasz rozkład dnia, aby działał z podwójnymi lekcjami. Chociaż oznacza to, że niektóre dzieci
mogą czuć, że ich nauka jest mniej różnorodna w danym dniu, jest to niezbędne poświęcenie w interesie
bezpieczeństwa

2. Czy wszystkie dzieci przyjadą i wyjadą w tym samym czasie?
 Tak. Rozważaliśmy różnorakie przyjazdy i wyjazdy, ale to po prostu nie jest praktyczne, biorąc pod uwagę, że
autobusy i tak będą przewozić dzieci z różnych roczników. W związku z tym wiele dzieci przybyłoby przed
planowanym czasem rozpoczęcia, a następnie musiałoby czekać na rozpoczęcie lekcji, co nie byłoby bezpieczne
 Podczas pandemii skutecznie operowaliśmy dużą ilością oddzielnych wejść i wyjść i wierzymy, że w przypadku
grup rocznikowych system ten może nadal działać

Zobacz mapę stref



Szkoła zostanie podzielona na siedem odrębnych "stref lekcyjnych" w oparciu o ich rocznik, działając w
następujący sposób:
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Oczywiście, to zagospodarowanie przestrzeni i liczba dzieci zaangażowanych wymaga od dzieci, aby wziąć na
siebie pewną odpowiedzialność w zachowaniu ich wyznaczonych wejść, wyjść i tras w szkole, które będą bardzo
wyraźnie określone dla nich
Tam, gdzie to możliwe, w każdej klasie każde dziecko będzie miało swój własny, pojedynczy, wyznaczony
stół/stację roboczą, wyraźnie oznakowany, z którego nikt inny nie będzie korzystał, dopóki nie będzie
wyczyszczony
Dziecko nie może w żadnym wypadku opuszczać tej stacji, chyba że zostanie poinstruowane przez pracownika
System ten pozwoli nam zmaksymalizować skuteczność sprzątania pomieszczeń każdego dnia

Co w odniesieniu do toalet, mycia i dezynfekcji rąk?
Strefy grupowe mają urządzenia do mycia rąk i toalety
Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do szkoły dezynfektor do rąk
Uczniowie będą mogli iść do toalety w ciągu dnia, a nie tylko w przerwie/porze lunchu, ponieważ umożliwia to
płynniejszy przepływ i mniejsze ryzyko przeciążenia toalet
Oczywiście oczekujemy, że uczniowie zrozumieją konieczność takiego rozwiązania i będą zachowywać się
odpowiednio
W miarę możliwości będziemy stale przypominać dzieciom, aby postępowali zgodnie z wytycznymi rządu
dotyczącego regularnego mycia rąk. Dezynfekcja rąk będzie jednak niezbędna, ponieważ prawie 1000 dzieci
spowoduje, że będzie po prostu niemożliwe mycie rąk kilka razy dziennie i przy tym mieć czas na naukę

4. Co z przyborami szkolnymi i sprzętem ?
 Prosimy, aby każde dziecko przyniosło wszystkie inne przybory (długopisy/ołówki/gumę/temperówkę
/kalkulator/linijkę/kolorowe kredki itp.), których potrzebują
 Nie będziemy w stanie zapewnić zasobów, ponieważ nie można ich dzielić w interesie bezpieczeństwa
 Uczniowie będą odrabiać zadania domowe głównie w Google Classroom, minimalizując potrzebę fizycznego
przekazywania materiałów między dziećmi a personelem, a tym samym zmniejszając możliwość dalszego
przekazywania do rodzin
 Tam, gdzie praca musi być fizycznie napisana, uczniowie zrobią to za pomocą niebieskich arkuszy. Zostaną one
umieszczone w zasobniku, a pracownik będzie czekał 72 godziny przed poprawieniem pracy domowej. To
opóźnienie sprawia, że bardzo ważne jest, aby zdecydowana większość prac domowych była składana przez
Google Classroom

5. Czy dzień szkolny będzie przebiegać zgodnie z tymi samymi terminami, co normalnie?
 Nie do końca, czas rozpoczęcia powróci do 9 rano, jak przed blokadą, ale koniec dnia szkolnego dla roczników 6 11 będzie o 15:00.
 Jest to wcześniejsze niż przed ogłoszeniem blokady, ale jest konieczne, aby umożliwić dzień szkolny, i po to aby
przedłużyć na naukę uczniów w Szóstej Formie (six form, patrz poniżej)
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Roczniki 6 - 11


Roczniki 6-11 i szósta forma

Koniec
lekcji dla
Six Form
16.30.

Tylko szósta forma

Należy pamiętać, że jest to założenie, że nasze autobusy będą w stanie dostosować nowy rozkład na koniec dnia

6. Czy moje dziecko będzie miało jeszcze czas z wychowawcą każdego ranka?
 Tak, wiemy, jak to jest ważne, aby codziennie kontaktować się z ich wychowawcą
 Czas wychowawczy będzie jednak nieco skrócony do 15 minut

7.






Co z czasem na przerwę i lunch?
Przerwy będą nieco krótsze po 15 minut
Obiad będzie znacznie krótszy do 30 minut
Krytyczna minimalizacja to nadzór potrzebny do utrzymania grup roczników od siebie w tych godzinach i
pozwala nam zapewnić niektóre lekcje po szkole dla uczniów six form, aby zakończyć je o 16:30 (patrz Q5)
Dzieci nie będą mogły korzystać z żadnego z naszych obecnych urządzeń do zabawy, więc w porze lunchu, w
szczególności, będą one po prostu mogły zjeść lunch i zaczerpnąć trochę świeżego powietrza
Grupy rocznikowo będą miały swój własny wyznaczony plac zabaw i pozwolimy im grać w piłkę nożną, z
dostarczonymi piłkami, zachęcając ich do używania tylko stóp. Jest to system, który obecnie skutecznie
funkcjonował z uczniami którzy byli w szkole w ciągu ostatnich kilku miesięcy

8. Co z jedzeniem w porze lunchu?
 Aby utrzymać grupy roczników od siebie, prosimy, aby twoje dziecko przynosiło suchy prowiant na lunch i
przekąskę w czasie przerwy
 Po powrocie początkowo nie będziemy dostarczać obiadów
 Jeśli dziecko ma prawo do bezpłatnych posiłków szkolnych, będą one nadal dostarczane i będą dostarczane do
strefy dziecka
 Może istnieć możliwość zamówienia w przedsprzedaży lunchu w późniejszym terminie i więcej informacji na ten
temat udzielimy po powrocie do szkoły

9. A co z uzupełnianiem wody w ciągu dnia?
 Upewnij się, że twoje dziecko przynosi ze sobą dwie oznaczone butelki z wodą

10. W jaki sposób będzie nauczana klasa mojego dziecka, zapewniając społeczne dystansowanie i
bezpieczeństwo?
 Dzieci mają być w Grupie Rocznika Bąbelku (Bubbles), jak stwierdzono w wytycznych rządowych
 Wszystkie siedzenia będą skierowane do przodu klasy, a maksymalna odległość między każdym dzieckiem
zostanie osiągnięta w każdej sali poprzez przemeblowanie w klasach
 Mimo, że dzieci mają być w bańce roczniku, pracownicy będą nadal zachęcać je do utrzymania w miarę
możliwości 2m społecznego dystansu

11. Co szkoła jest w stanie zrobić, aby zapewnić odpowiednią wentylację w klasach?
 Zadbamy o to, aby wszystkie drzwi były otwarte oraz aby okna były również otwarte. Oczywiście, gdy zbliżymy
się do zimy, pokoje będą zimne, więc będziemy wtedy używać zdrowego rozsądku w odniesieniu do noszenia

kurtek w pomieszczeniach. Początkowo prosimy dziecko o upewnienie się, że nosi wystarczająco dużo warstw zalecamy noszenie białego podkoszulka pod koszulą

12. Czy muszę wysłać dziecko do szkoły?
Tak, rząd jasno dał do zrozumienia, że wszystkie dzieci mają wrócić do szkoły i będą karać rodziców, którzy nie
odsyłają swojego dziecka z powrotem

13. Czy szkoła będzie utrzymywać 25 godzin nauki ustawowo przepisanych?
 Tak, każde dziecko w wieku od 6 do 11 lat nadal będzie miało 6 x 50 minut dziennie, chociaż będą one teraz w 3
podwójnych lekcjach

14. Moje dziecko jest obecnie w roku 12 i martwię się o ich egzaminy latem przyszłego roku
 Nasze obecne 12 roczniki które będą w roku 13 rzeczywiście stracili niektóre krytyczne wiadomości ze względu
na pandemię, więc proponujemy, aby rozszerzyć nauczanie niektórych z ich lekcji po normalnym dniu szkolnym
 W efekcie da to nowym rocznikom 13 sześć lekcji zamiast zwykłych pięciu
 Przedłużenie to wiąże się ze znacznym zaangażowaniem samych dzieci, a także personelu przebywającego po
zwykłym zakończeniu dniu szkolnego.

15. Moje dziecko jest obecnie w roku 11 i dołącza do TDMS Szóstej Formy, jakie świadczenia edukacyjne będą
otrzymywać?
 Aby wesprzeć tworzenie bąbelków grupowych, uczniowie Formy Szóstej rozpoczną swój dzień lekcją 3
 Nasz obecny Rok 11 mógł skorzystać z naszego wcześniejszego uruchomienia szóstej formy od czerwca
 Tak więc, chociaż w roku 12, będą mieli tylko cztery lekcje w szóstej formie, jesteśmy przekonani, że będą w
stanie dokonać wystarczających postępów w roku 12. Dlatego bardzo ważne jest, aby nasz Rok 11 zakończył do
września zadania Formy Szóstej (online)
 Intencją jest, że rok 12 będzie miał sześć okresów na lekcję, gdy wejdą w rok 13
 Być może będzie kilka lekcji dla roku 12 w naszych nowych godzinach lekcyjnych 7 i 8

16. Moje dziecko jest obecnie w roku 10 i martwię się o ich egzaminy latem przyszłego roku, czy będą mogli
zrezygnować z opcji, aby skupić się na ich najlepszych trzech?
• Cieszymy się, że w związku ze spotkaniami 1:1, które odbyły się z Miss Green, wiele z naszych 10-roczników
skorzystało z okazji, aby przyjść do szkoły od 29 czerwca aby nadrobić zaległości w pracy
• Chociaż rząd chce opóźnić egzaminy do końca okresu letniego, aby wesprzeć tę grupę rocznikową,
będziemy opowiadać się za tym, aby nasz obecny Rok 10 który wszedł w rok 11, upuścił opcję
• Uważamy, że jest to rozsądne z następujących powodów:
 Po pierwsze, nasze dzieci studiowały 4 opcje w porównaniu do 3 w większości szkół
 Po drugie, przejście z 4 opcji do 3, pozwoli im mieć 4 lekcje w tygodniu dla każdej z trzech opcji, a nie
obecne 3 lekcje w tygodniu
 Po trzecie, dla wielu uczniów będzie trochę mniej presji od nich, wiedząc, że czas, który został stracony
nie musi być odzyskany we wszystkich czterech ich opcjach
 Wreszcie, dzieci będą miały teraz więcej czasu na trzy opcje, które będą kontynuować
 Jak zawsze, nasi pracownicy będą również dostarczać po szkole zajęcia dodatkowe aby je wspierać
Skorzystaj z poniższego linku https://forms.gle/hWzisN8G8LN2Lxv98

17. Moje dziecko jest w roku 10 i wolałby wziąć wszystkie cztery opcje do egzaminów, czy muszą upuścić opcję?
 Zdajemy sobie sprawę, że będą dzieci, które desperacko będą chciały utrzymać swoje cztery opcje i które bardzo
ciężko pracują, aby utrzymać się na szczycie podczas pandemii
 Ponadto w TDMS, z naszymi opcjami rozpoczynającymi się w roku 9, przyznajemy również, że nasze dzieci
zainwestowały więcej czasu w swoje opcje, w porównaniu do większości swoich rówieśników w całym kraju
 Dla tych dzieci, które są zdesperowani, aby podjąć wszystkie cztery opcje proponujemy następujące:
 Po pierwsze, nadal zapiszemy je do egzaminu z czwartej opcji i będziemy nadal zapewniać wsparcie i zasoby
 Po drugie, dzieci te mogą być już bardzo zmotywowane i ciężko pracować
 Po trzecie, dzieci na tym stanowisku będą musiały dokładnie rozważyć w których przedmiotach są najlepsze
i który w związku z tym będzie przedmiotem, w którym są najbardziej samodzielne, ponieważ będą
studiować tę opcję niezależnie w domu.
 Biorąc pod uwagę, że będą one miały coraz więcej wsparcia i czasu niż zwykle na ich trzy inne opcje, mogą
skupić się bardziej na własnych wysiłkach i być bardzo zmotywowani na czwartej opcji
 Przyjrzymy się możliwości wystąpienia niektórych samodzielnych zajęć dodatkowych, które w razie
potrzeby pomogą w czwartej opcji

18. Czy szkoła będzie miała rozłożony powrót na samym początku nowego roku akademickiego, aby dzieci mogły
dostosować się do nowych systemów?
Tak, oczywiście, jest to niezbędne. Podobnie jak w przypadku ponownego otwarcia w czerwcu, zajmiemy trochę
czasu na wyjaśnienie dzieciom nowych systemów, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.
Nasza propozycja powrotu do szkoły we wrześniu jest następująca:
Tydzień 1
(3 - 4 września)
Poniedziałek 31
sierpień
Wtorek, 1 września
Środa, 2 września
Czwartek, 3 września
Piątek, 4 września
Tydzień 2
(7 - 11 września)
Poniedziałek,
7września
Wtorek, 8 września
Środa, 9 września –
piątek 11 września

Grupa, Rocznik
Święto
Dzień szkolenia personelu
Dzień szkolenia personelu
Rok 6, 9 i 12
Rok 6, 9, 12 i lata 11 i 13

Grupa, Rocznik
Rok 6, 9, 12, 11, 13 i Rok 7
Rok 6, 9, 12, 11, 13, 7 i Rok 8
Wszystkie Roczniki

Należy pamiętać, że rok 10 powraca w środę 9 września.

19. Czy od mojego dziecka oczekuje się noszenia mundurków szkolnych?
 Tak

20. Czy moje dziecko musi zabrać ze sobą zestaw do gimnastyki?
 W dniach, w których twoje dziecko ma gimnastykę, będą mogły przyjść do szkoły w swoim zestawie do
gimnastyki, biorąc pod uwagę ograniczenia w szatniach, ponieważ są one wykorzystywane jako dodatkowe
toalety i mycie rąk





Należy pamiętać, że charakter działań w zakresie wychowania fizycznego będzie różny, aby zminimalizować
kontakt
Dzieci podejmujące gimnastykę pozostaną w swoim zestawie do gimnastyki w ciągu dnia
Jak wiemy, ćwiczenia w ciągu dnia nie mają ograniczeń, więc oczekujemy, że dzieci będą w stanie uzyskać jak
najwięcej ćwiczeń poza dniem szkolnym, aby uzupełnić to, co jesteśmy w stanie zapewnić w szkole

21. A co z osłonami twarzy?
• Wytyczne rządowe są takie, że obecnie dzieci nie muszą nosić masek na twarzy
• Wyjątkiem są dzieci wchodzące do transportu publicznego, które muszą nosić maskę, a następnie ją zdjąć, po
czym umieścić maskę w plastikowej torbie kanapkowej/torbie Ziploc, która będzie podpisana. Następnie należy
związać tę torbę/zasunąć oraz od razu umyć ręce
• Będziemy mieli określony obszar, ze stanowiskami do mycia, z których dzieci noszące maskę do szkoły będą
mogły skorzystać po przyjeździe do szkoły i przy opuszczaniu szkoły

22. Czy moje dziecko może jeszcze zabrać skuter/rower do szkoły?
 Nie, przykro nam, ale nie będziemy mogli korzystać z naszych normalnych obiektów które są zamykane,
ponieważ dzieci znajdują się w różnych strefach
 Niezwykle trudno byłoby również zagwarantować bezpieczeństwo rowerów i skuterów, więc będą musieli
chodzić lub korzystać z autobusu

23. Co moje dziecko zrobi z torbą?
 Zalecamy, aby dzieci przynosiły jak najmniej, poza butelką wody, środkiem do dezynfekcji rąk, przyborów
szkolnych i lunchu/przekąski. Będą musieli trzymać ze sobą swoje torby
 Należy pamiętać, że szafki nie będą używane, więc telefony komórkowe muszą być bezpieczne przez dziecko,
jeśli je przyniosą
 Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za telefony komórkowe
 Korzystanie z telefonu komórkowego regulują nasze procedury. Roczniki 6-8 muszą mieć swoje telefony
wyłączone i nie używać ich w ciągu dnia szkolnego

24. W jaki sposób szkoła poradzi sobie ze złym zachowaniem, w szczególności z dziećmi, które całkowicie
lekceważą instrukcje dotyczące dystansu społecznego?
 Jesteśmy w wyjątkowych czasach i dystans społeczny musi być monitorowany do bezpieczeństwa każdego
 Nie będziemy w stanie prowadzić naszego normalnego procesu izolacji. W związku z tym złe zachowanie nie
będzie tolerowane, a dziecko zostanie odesłane do domu lub będzie musiało zostać natychmiast odebrane
 Od tego czasu, w zależności od ich zachowania, możemy nalegać, aby Twoje dziecko spędzało trochę czasu
pracując w domu, korzystając z pracy domowej

25. A co z bezpieczeństwem (społeczne dystansowanie) do i ze szkoły?
 Jest to dla nas duży problem w TDMS. Dzieci naturalnie mają trudności z utrzymaniem społecznego dystansu
gdy nie są monitorowane
 Prosimy rodziców o minimalizację odprowadzania i odbierania dzieci w dużych ilościach, ponieważ może to
stwarzać niebezpieczeństwa związane z natężeniem ruchu
 Będziemy, stale przypominać dzieciom o bardzo realnym ryzyku dalszego przenoszenia wirusa, jeśli nie
pozostają one od siebie i prosimy, aby nalegać na to samo, więc wszyscy dostarczamy ten sam komunikat
 Każdy rodzic/opiekun, który zdecyduje się odebrać swoje dziecko, będzie musiał społecznie oddalić się poza
wyznaczonym wejściem/wyjściem dla swojego dziecka
 Unikaj odbierania dziecka, chyba że uważasz, że jest to niezbędne
 Dzieci będą musiały szybko i bezpośrednio udać się do domu i nie czekać na swoich przyjaciół

26. Czy szkoła będzie otwarta latem?
 Nie, naprawdę potrzebujemy czasu, aby szkoła była w pełni przygotowana; przenoszenie stołów i krzeseł oraz
sortowanie zeszytów do ćwiczeń jak również musimy zapewnić pracownikom przerwę

27. Czy moje dziecko będzie jeszcze w stanie wykonać jakąś pracę w czasie wakacji?
 Tak, pracownicy dostarczyli znaczne zasoby online oraz wskażą kilka przydatnych prac na lato, aby umożliwić
dziecku uzyskanie przewagi. Należy pamiętać, że oczywiście nie oczekujemy, że pracownicy będą monitorować
pracę w okresie świątecznym

28. Co się stanie z dniami otrzymywania wyników?
 W pełni doceniamy, jak ważne to jest i pracujemy nad naszymi planami w tym zakresie i wkrótce będziemy w
kontakcie

29. Co mogę zrobić, aby pomóc mojemu dziecku najlepiej przygotować się na wrzesień?
 Najcenniejszą rzeczą w kategoriach akademickich, jest to aby dzieci miały zapewnione pełne wsparcie w
wykonaniu wszystkich zadań które zadali pracownicy, według ich najlepszych możliwości, minimalizując w ten
sposób wszelkie utracone nauczanie w związku z pandemią

30. Martwię się o dobro mojego dziecka w tej chwili, jakie wsparcie jest na miejscu w szkole?
 W pełni rozumiemy, że dzieci mogą być niespokojne i mogą potrzebować dodatkowego wsparcia
 Oczywiście będziemy mieli środki zapewniające dodatkowe wsparcie duszpasterskie i doradcze, jeśli twoje
dziecko tego potrzebuje
 Prosimy o skorzystanie z następujących adresów e-mail, jeśli potrzebujesz wsparcia w czasie wakacji: Pani
Lovecy: flovecy@tdms.worcs.sch.uk
Pani Wells: swells@tdms.worcs.sch.uk
Adresy te nie powinny być używane, jeśli jest to sytuacja awaryjna. Proszę o skorzystanie z 999 lub bezpośredni
kontakt z children's services. Oto ich link do strony internetowej:
http://www.worcestershire.gov.uk/info/20501/children_young_people_and_families/1842/how_to_contact_c
hildrens_social_care



Prosimy o zapoznanie się z naszym biuletynem, który będzie głównym wsparciem dla rodzin
Jeśli Twoje dziecko jest szczególnie niespokojne, skontaktuj się z naszym biurem office@tdms.worcs.sch.uk Email biura jest sprawdzany codziennie, a następnie będziemy mogli wskazać dostępną pomoc

31. Co w związku z wizytami w szkole?
 Jak wiecie, zawsze byliśmy dumni z naszej polityki otwartych drzwi. Jednak, niestety każdy odwiedzający/rodzice
musi we wrześniu umawiać się na spotkania niż przychodzić do recepcji jako że wytyczne rządu są bardzo jasne,
że liczba odwiedzających musi być ograniczona

32. Co się stanie, jeśli moje dziecko zachoruje w ciągu dnia?
 Dziecko zostanie zabrane do miejsca, w którym może być trzymane w izolacji
 Skontaktujemy się z Tobą natychmiast w celu odebrania dziecka w trybie pilnym lub uzyskania zgody na to, aby
twoje dziecko samodzielnie dotarło do domu.
Rodzice nie mogą wysyłać dziecka do szkoły, jeśli źle się czuje
Upewnij się, że po wypełnieniu formularza posiadamy aktualne numery alarmowe.

33. Inne szkoły działają inaczej niż TDMS, dlaczego tak jest?
 Chociaż szkoły są ze sobą w stałym kontakcie, aby pomóc w jak najlepszym podejmowaniu decyzji, każda szkoła
ma zupełnie inne okoliczności i dlatego będzie miała własne systemy oparte na własnych potrzebach.
 Ta potrzeba podejmowania przez szkoły własnych decyzji w oparciu o własną sytuację jest w pełni
zaakceptowana w wytycznych, które zostały wysłane do szkół przez rząd

34. Co muszę zrobić dalej?
Wypełnij formularz za pomocą linku

https://forms.gle/UQ8MenwsrgQwkBcc8
Prosimy o zwrot najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r., aby umożliwić nam pełne zaplanowanie.
Ten formularz potwierdza:
a)
b)
c)
d)
e)

Twoje zrozumienie dotyczące twojego dziecka chodzącego do/ze szkoły i pozostawiania/odbierania
Twoje zrozumienie dotyczące przerwy i lunchu, mundurków, torby, książki, przyborów szkolnych
Twoje zrozumienie potrzeby przynoszenia przez dziecko 2 butelek wody każdego dnia
Twoje zrozumienie dotyczące odpowiedzialności za telefony komórkowe
Państwa zrozumienie, że szkoła zastrzega sobie prawo do odesłania dziecka do domu, jeśli ignoruje
przypomnienia dotyczące społecznego dystansowania i/lub jeśli zachowanie dziecka jest takie, że naraża siebie
lub innych na ryzyko krzywdy

Proszę, nadal dbaj o swoją rodzinę i pamiętaj, że jesteśmy tutaj, aby wspierać Ciebie i Twoje dziecko w tym trudnym
czasie.
Pozdrawiam serdecznie

Guy Nichols
Dyrektor

