13 Iulie 2020

Subiect: Furnizare educationala din Septembrie 2020 la TDMS
Dragi părinți/însoțitori,
Aș dori să încep prin a spune că sper că sunteți bine și reușiți să rămâneți în siguranță.
Guvernul a precizat că toți copiii sunt așteptați să frecventeze școala, ca de obicei în septembrie. Sfatul lor
principal este ca școlile să funcționeze în bule de grup de ani. După cum știți, am muncit foarte mult în acesta
perioada pentru a ne menține copiii și familiile lor dar și personalul nostru în siguranță, iar acum suntem în măsură
să vă împărtășim planurile noastre din septembrie cu voi.
Pentru a facilita claritatea, am încercat să abordez principalele întrebări pe care cred că le veți adresa.
Cu toții înțelegem că aceasta va fi o perioadă foarte neliniștită pentru toată lumea, așa că am construit un sistem
care nu va fi perfect, ci va fi cât se poate de sigur.

1. Cum planifică școala pentru a minimiza mișcarea și pentru a menține grupurile de an separate?
• Minimizarea mișcării este un obiectiv esențial în materie de siguranță și, prin urmare, încercăm să reducem
numărul de camere utilizate de către orice grup și atingerea mai multor suprafețe ca rezultat.
• Am reproiectat orarul pentru a funcționa folosind perioade duble. Deși acest lucru înseamnă că unii copii pot
simți că există o mai mică varietate în învățarea lor într-o anumită zi, este un sacrificiu necesar în interesul
siguranței
2. Toti copiii vor veni si vor pleca in acelasi timp?
• Da. Am avut în vedere eșalonarea sosirilor și plecărilor, dar acest lucru pur și simplu nu este practic, având în
vedere că autobuzele vor transporta copii din diferite grupuri de ani. Prin urmare, mulți copii ar ajunge
înainte de ora de începere prevăzută și ar trebui apoi să aștepte să înceapă lecțiile lor, ceea ce nu ar fi în
siguranță
• În timpul pandemiei, am operat efectiv un număr mare de intrări și ieșiri separate și, deși acceptăm că
aceasta a fost cu un număr mai mic, credem că chiar și cu grupuri de tot anul, acest sistem poate funcționa
în continuare

•

Școala va fi împărțită în șapte „zone de clasă” distincte în funcție de grupul lor de ani, care funcționează
astfel:
Grupa/Clasa

Sortarea
culorilor

6
7
8
9
10
11
12/13
•
•
•
•

În mod firesc, această zona și numărul de copii implicați trebuie să-și asume responsabilitatea copiilor în ceea
ce privește intrările, ieșirile și rutele în școală care vor fi foarte clar identificate pentru ei
Atunci când este posibil, în fiecare clasă, fiecare copil va avea propria masă, stație de lucru desemnată,
etichetată în mod clar, pe care nimeni altcineva nu o va folosi până nu va putea fi curățata
Copilul dvs. nu trebuie să se mute, în niciun caz, din această stație, decât dacă un membru al personalului a
fost instruit în acest sens
Acest sistem ne va permite să maximizăm eficiența curățării camerelor în fiecare zi

3. Ce se va întâmpla cu toaletele, spălarea mâinilor și igienizarea mâinilor?
• Zonele de grup de ani au zonele specific pentru spalarea pe maini si toalete.
• Vă rugăm ca fiecare copil să aducă un simplu dezinfectant de mâni cu ei la școală
• Elevilor li se va permite să meargă la toaletă în timpul zilei, mai degrabă decât la pauză / ora prânzului,
deoarece acest lucru permite un flux mai ușor și un risc mai mic de congestive
• Desigur, ne vom aștepta ca elevii să înțeleagă necesitatea acestui aranjament și să se comporte în consecință
• Pe cât posibil, le vom reaminti constant copiilor să urmeze regulile guvernamentale privind spălarea
periodică a mâinilor. Gelurile antibacteriene vor fi esențiale, deoarece va fi pur și simplu imposibil pentru
aproape 1000 de copii să se spele pe mâini de mai multe ori pe zi și să le mai rămână timp pentru învățare
4. Ce se întâmplă cu papetăria și echipamentele?
• Rugăm ca fiecare copil să aducă toate celelalte echipamente (pixuri / creioane / radiera/ ascuțitoare /
calculator / riglă / creioane colorate etc.) de care au nevoie
• Nu vom putea furniza resurse, deoarece acestea nu pot fi partajate în interesul siguranței
• Elevii își vor depune temele în principal prin Google Classroom, reducând la minimum necesitatea
transferului fizic de materiale între copii și personal și, prin urmare, reducând posibilitatea transmiterii
ulterioare către familii.
• Acolo unde munca trebuie scrisă fizic, elevii vor face acest lucru folosind foile albastre. Acestea vor fi
introduse într-o tavă, iar membrul personalului va aștepta apoi 72 de ore înainte de a marca
lucrarea. Această întârziere face esențial faptul că marea majoritate a temelor sunt trimise de Google
Classroom
• Acolo unde munca trebuie scrisă fizic, elevii vor face acest lucru folosind foile albastre. Acestea vor fi
introduse într-o tavă, iar membrul personalului va aștepta apoi 72 de ore înainte de a marca
lucrarea. Această întârziere face esențial faptul că marea majoritate a temelor sunt trimise de Google
Classroom
5. Ziua de scoala va avea acelasi program ca de obicei?
• Nu tocmai, ora de începere va reveni la ora 9 dimineața, dar sfârșitul zilei de școală pentru anii 6 - 11 va fi
ora 15:00.
• Aceasta este mai devreme decât sistemul de monitorizare prealabilă, dar este necesar să se permită
extinderea zilei de școală pentru a șasea formă (a se vedea mai jos)
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Vă rugăm să rețineți că aceasta se referă la presupunerea că autobuzele noastre vor putea să țină cont de
noul calendar la sfârșitul zilei.

6. Copilul meu va avea în continuare tutorele în fiecare dimineață?
 Da, știm cât de esențial este să avem contact zilnic cu tutorele lor
 Timpul alocat va fi, totuși, puțin mai scurt la 15 minute
7. Ce se va intimpla la pauza si la pranz?
• Pauzele vor fi puțin mai scurte la 15 minute
• Prânzul va fi semnificativ mai scurt la 30 de minute
• În mod esențial, acest lucru minimizează supravegherea necesară pentru a menține grupurile de ani separate
în aceste momente și ne permite să oferim unele lecții de școală după școală pentru a termina la 16.30 pm
(vezi intrebarea 5)
• Copiii nu vor putea folosi niciunul dintre echipamentele noastre de joacă actuale, așa că, în timpul prânzului,
în special, vor putea doar să mănânce și să se bucure de aerul proaspat de afara.
• Grupurile de ani vor avea totuși propriile lor zone de joc și le vom permite să joace fotbal, cu fotbalul oferit,
încurajându-i să-și folosească doar picioarele. Acesta este un sistem pe care l-am operat în mod eficient cu
acei elevi care au fost în școală în ultimele luni
8. Ce se întâmplă cu mâncarea la orele de prânz?
• Pentru a menține grupurile de ani despărțite, solicităm copilului dvs. să aducă un prânz la pachet și o gustare
la pauză
• La întoarcere, inițial nu vom oferi prânz
• Dacă copilul dumneavoastră are dreptul la mesele școlare gratuite, acestea vor fi în continuare furnizate și
vor fi livrate în zona copilului dumneavoastră
• Este posibil să existe o anumită posibilitate de a pre-comanda unele prânzuri la o dată ulterioară și mai multe
informații cu privire la acest lucru după ce ne-am întors la școală
9. Cum isi vor putea reumple copiii sticlele de apa in cursul zilei?
• Vă rugăm să vă asigurați că copilul dvs. aduce două sticle de apă, fiind inscriptionate cu numele lor
10. Cum va fi predarea la clasa copilului meu, asigurând distanțarea și siguranța socială?
• Copiii trebuie să fie în grupuri de ani, așa cum se precizează în ghidurile guvernamentale
 •Toate locurile vor fi orientate spre înainte, iar distanța maximă dintre fiecare copil va fi parcursă în fiecare
cameră, prin revizuirea machetei din clasă
• Deși copiii vor fi în bule de grup întregul an, personalul va continua să-i încurajeze să mențină distanța socială
de 2 m, pe cât posibil.
11. Cum este școala capabilă să asigure o ventilație adecvată în sălile de clasă?
 Ne vom asigura că toate ușile sunt și ferestrele vor fi deschise.Desigur, pe măsură ce ne apropiem de iarnă,
camerele se vor răci, așa că vom folosi bunul simț în ceea ce privește purtarea hainelor în interior. Inițial, vam ruga ca copilul dumneavoastră să se asigure că poartă suficiente haine - vă recomandăm să poarte un
maieu alb sub cămașă.
12. Trebuie să-mi trimit copilul la școală?
 Da, guvernul a precizat că toți copiii trebuie să se întoarcă la școală și vor penaliza părinții care nu-și trimit
copilul înapoi.

4.30
p.m.

13. Școala va menține cele 25 de ore de învățare legale?
 Da, fiecare copil din anii 6-11 va avea în continuare 6 x 50 minute lecții pe zi, deși acestea vor fi acum în 3
lecții duble.
14. Copilul meu este în în anul 12 și sunt îngrijorat de examinările lui de vara viitoare
• Anii noștri actuali care intră în anul 13 au ratat într-adevăr anumite conținuturi critice din cauza pandemiei,
așa că ne propunem să le extindem învățarea pentru unele lecții după ziua normală a școlii.
• De fapt, acesta va oferi noului An 13 șase perioade în loc de cele cinci obișnuite
• Această extensie implică un angajament semnificativ din partea copiilor înșiși, precum și a personalului care
rămâne după sfârșitul obișnuit al zilei de școală
15. Copilul meu este în anul 11 și se înscrie in anul terminal la TDMS, ce prevederi educaționale va primi?
 Pentru a sprijini crearea bulelor de grup de ani, elevii din anul terminal (Sixth form) își vor începe ziua la
Perioada 3
 Anul nostru actual 11 a putut beneficia de lansarea noastră timpurie a anului terminal începând cu luna iunie
• Așa că, deși în anul 12, vor avea doar patru perioade pentru fiecare subiect de Forma a șasea, suntem siguri
că vor putea să progreseze suficient în anul 12. De aceea este foarte important ca anul nostru 11 să
completeze a șasea Formă online gata pentru septembrie
• Intenția este ca anul 12 să aibă apoi șase perioade pe lecție pe măsură ce intră în anul 13
• Poate că trebuie să fie câteva lecții de Anul 12 în noile noastre perioade 7 și 8
16. Copilul meu este în anul 10 și sunt îngrijorat de examinările lui de vara viitoare, va putea să renunțe la o opțiune
pentru a se concentra pe cele mai bune trei ?
• Ne bucurăm că, pe lângă întâlnirile de 1: 1 organizate de Miss Green, mulți dintre Anii 10 ai noștri au profitat
de oportunitatea de a intra la școală începând cu 29 iunie pentru a fi la curent cu munca
• Deși guvernul încearcă să întârzie examinările până mai târziu, în perioada de vară, pentru a sprijini acest
grup, vom susține ca anul nostru actual 10 să intre în anul 11, să renunțe la o opțiune
• Considerăm că acest lucru este sensibil din următoarele motive:
 În primul rând, copiii noștri au studiat 4 opțiuni față de 3 în majoritatea școlilor
 În al doilea rând, trecerea de la 4 opțiuni la 3, le va permite să aibă 4 perioade pe săptămână pentru
fiecare dintre cele trei opțiuni, mai degrabă decât cele 3 perioade pe săptămână.
 În al treilea rând, pentru mulți elevi, va fi nevoie de o anumită presiune, știind că timpul pierdut nu
trebuie recuperat pentru toate cele patru materii opționale
 În sfârșit, copiii vor avea acum mai mult timp cu privire la cele trei opțiuni pe care le vor continua
• Ca întotdeauna, personalul nostru va oferi, de asemenea, unele impulsuri după școală pentru ai sprijini
Vă rugăm să utilizați următorul link https://forms.gle/hWzisN8G8LN2Lxv98
17. Copilul meu este în anul 10 și ar prefera să înainteze toate cele patru opțiuni pentru examinări, trebuie să
renunțe la o opțiune?
• Recunoaștem că vor exista unii copii care vor dori cu disperare să-și mențină cele patru opțiuni și au muncit
foarte mult pentru a-i menține în frunte pe toți în timpul pandemiei
• În plus, la TDMS, cu opțiunile noastre începând din anul 9, recunoaștem, de asemenea, că copiii noștri au
investit mai mult timp în opțiunile lor, comparativ cu majoritatea colegilor din întreaga țară.
• Pentru copiii care vor neaparat să ia toate cele patru opțiuni la examinare, vă propunem următoarele:
 În primul rând, le vom intra în continuare pentru examinare pentru a patra opțiune și vom continua
să oferim sprijin și resurse
 În al doilea rând, este probabil ca acești copii să fie deja foarte motivați și sa munceasca din greu
 În al treilea rând, copiii aflați în această poziție, vor trebui să ia în considerare cu atenție la ce subiect
se potrivesc cel mai bine și care ar fi, prin urmare, subiectul în care aceștia sunt cei mai capabili să fie
mai încrezători, deoarece vor studia această opțiune independent acasă

 Având în vedere că vor primi, desigur, mai mult sprijin și timp decât de obicei pe celelalte trei opțiuni,
pot concentra mai mult propriile eforturi și vor fi extrem de motivați pe a patra opțiune
 Vom analiza posibilitatea unor impulsuri de sine stătătoare pentru a sprijini a patra opțiune, acolo
unde este necesar.
18. Școala va avea o revenire eșalonată chiar la începutul noului an universitar, astfel încât copiii să se poată
adapta la noile sisteme existente?
•

Da, desigur, acest lucru este esențial. La fel ca la redeschiderea din iunie, vom avea timp să le explicăm
copiilor noile sisteme pentru a asigura siguranța maximă.

Propunerea noastră pentru întoarcerea la școală în septembrie este următoarea

Saptamana 1
(3 – 4 Septembrie)
Luni 31 August
Marti 1 Septembrie
Miercuri 2 Septembrie
Joi 3 Septembrie
Vineri 4 Septembrie

Grupa
Sarbatoare legala
Ziua de pregătire a personalului
Ziua de pregătire a personalului
Anii 6, 9 si 12
Anii 6, 9, 12 , Anii 11 si 13

Saptamana 2
(7 – 11 Septembrie)
Luni 7 Septembrie
Marti 8 Septembrie
Miercuri 9 Septembrie – Vineri
11 Septembrie

Grupa
Anii 6, 9, 12, 11, 13 si Anul 7
Anii 6, 9, 12, 11, 13, 7 si Anul 8
Toate grupele

Vă rugăm să rețineți că anul 10 se întoarce miercuri, 9 septembrie.
19. Copilul meu va trebui să poarte uniformă școlară?
• Da.
20. Copilul meu trebuie să aducă vreun echipament sportiv?
•
•
•
•

În zilele în care copilul dvs. are Educatie fizica, va putea veni la școală în echipamentul lor de sport, având
în vedere constrângerile privind vestiarele, deoarece sunt folosite ca toaletă suplimentară și spălat mâini.
Vă rugăm să rețineți că natura activităților de Educatie fizica va fi diferită pentru a reduce contactul
Copiii care au Educatie fizica vor rămâne în echipamentul sportiv în timpul zilei
După cum știm, exercițiile fizice pe zi nu au limitări, așa că ne așteptăm ca copiii să poată face cât mai mult
exercițiu în afara zilei de școală pentru a completa pe care suntem capabili să le oferim în școală

21. Dar despre acoperirea feței?
•
•

•

Îndrumările guvernamentale sunt faptul că în prezent copiii nu trebuie să poarte o mască de față
Excepția este pentru copiii care vin în transportul public, care trebuie să poarte o mască și apoi să o scoată
și apoi să plaseze masca într-o pungă de plastic sandwich / geantă Ziploc, care va fi etichetată cu numele
lor. Apoi, leagă / închid fermoarul și apoi se vor spăla imediat pe mâini.
Vom avea o zonă specificată, cu facilități de spălare, pe care acei copii care poartă o mască la școală le pot
folosi la sosirea și la plecarea lor de la școală

22. Copilul meu poate încă să-și aducă scuterul / sa vina cu bicicleta la școală?
•
•

Nu, ne pare rău, dar nu vom putea folosi instalațiile noastre normale de blocare, deoarece copiii sunt în
zone diferite
De asemenea, ar fi extrem de dificil să se garanteze siguranța bicicletelor și a scuterelor, astfel încât acestea
vor trebui să meargă sau să ajungă cu autobuzul

23. Ce face copilul meu cu geanta lui?
•
•
•
•

Recomandăm copiilor să aducă cât mai puțin posibil, în afară de o sticlă cu apă, un gel dezinfectant
pentru mâini, papetărie și masa de prânz / gustare. Vor trebui să își țină pungile cu ei.
Vă rugăm să rețineți că dulapurile nu vor fi utilizate, astfel încât telefoanele mobile trebuie să fie păstrate
în siguranță de către copilul dvs. dacă le aduc
Școala nu își asumă nicio răspundere pentru telefoanele mobile
Utilizarea telefonului mobil este conform politicii noastre obișnuite. Anii 6-8 trebuie să aibă telefoanele
închise și oprite în timpul școlii

24. Cum va trata școala orice comportament deficitar, în special copiii care nu țin cont complet de instrucțiunile
de distanțare socială?
•
•
•

Suntem în perioade excepționale și distanța socială trebuie respectată pentru siguranța tuturor.
Nu vom putea opera procesul nostru normal de izolare. Prin urmare, comportamentul slab nu va fi tolerat,
iar copilul dvs. va fi fie trimis acasă, fie va trebui colectat imediat.
De atunci, în funcție de gravitatea comportamentului lor, putem insista că copilul tău petrece ceva timp
lucrează acasă folosind munca de învățare la domiciliu oferită.

25. Ce zici de siguranță (distanțare socială) către și de la școală?
• Aceasta este o mare preocupare pentru noi la TDMS. În mod natural, copiii au considerat că este foarte
dificil să mențină distanțarea socială atunci când nu sunt monitorizați
• Rugăm părinții să reducă la minimum abandonul și să-și strângă copiii în număr mare, deoarece acest
lucru ar putea crea pericole din cantitatea de trafic
• Vom reaminti constant copiilor riscurile reale ale transmiterii ulterioare a virusului, dacă aceștia nu rămân
separați și le-am solicita să insistați pe același lucru, așa că vom transmite cu toții același mesaj.
• Orice părinte / îngrijitor care decide să-și ridice copilul va trebui să se distanțeze social în afara intrării /
ieșirii desemnate pentru copilul lor
• Vă rugăm să evitați să vă ridicați copilul decât dacă credeți că este essential
• Copiii vor trebui să-și croiască repede și direct acasă și să nu aștepte în preajma prietenilor
26. Va fi școala deschisă vara?
• Nu, avem într-adevăr nevoie de timp pentru a ne asigura că școala este complet pregătită; mutarea meselor
și a scaunelor, sortarea caietelor de exerciții și trebuie să ne asigurăm că personalul are o pauză.
27. Copilul meu va mai putea să lucreze suplimentar în timpul vacanței de vară?
• Da, personalul a furnizat resurse semnificative online și va semnaliza unele lucrări utile pentru vară, pentru
a permite copilului dvs. să înceapă din timp. Vă rugăm să rețineți că, în mod natural, nu așteptăm ca
personalul să monitorizeze munca în timpul vacantei.
28. Ce se va întâmpla cu Zilele Rezultatelor?
• Apreciem pe deplin cât de important este acest lucru și lucrăm la planurile noastre în acest sens și vor fi
atinse în curând

29. Ce pot face pentru a ajuta copilul meu să fie cel mai bine pregătit pentru luna septembrie?
• Cel mai valoros lucru din punct de vedere academic, este să ai sprijinul tău deplin pentru a te asigura că
copilul tău a îndeplinit toate sarcinile, pe care personalul le-a stabilit, în cea mai bună măsură a abilității
lor, minimizând astfel orice învățare pierdută din pandemie.
30. Sunt îngrijorat de bunăstarea copilului meu în acest moment, ce sprijin există la școală?
• Înțelegem pe deplin că copiii pot fi anxioși și pot avea nevoie de un sprijin suplimentar
• Desigur, vom avea măsuri pentru a oferi sprijin suplimentar pastoral și de consiliere în cazul în care copilul
dvs. are nevoie de el
• Vă rugăm să utilizați următoarele adrese de e-mail dacă aveți nevoie de asistență de salvgardare în perioada
sărbătorilor: Doamna Lovecy: flovecy@tdms.worcs.sch.uk
• Doamna Wells: swells@tdms.worcs.sch.uk
• Aceste adrese nu trebuie utilizate dacă este o situație de urgență. Vă rugăm să utilizați 999 sau să contactați
serviciile pentru copii direct. Acesta este linkul site-ului lor:
• http://www.worcestershire.gov.uk/info/20501/children_young_people_and_families/1842/how_to_cont
act_childrens_social_care
• Vă rugăm să consultați buletinul nostru informativ care va semnaliza asistența cheie disponibilă pentru
familii.
• În cazul în care copilul dvs. este neliniștit, vă rugăm să contactați biroul nostru la adresa
office@tdms.worcs.sch.uk. E-mailul de la birou este verificat zilnic și vom putea apoi să semnalizăm
asistența disponibilă.
31. Ce se întâmplă cu privire la vizitarea școlii?
• După cum știți, ne-am mândrit întotdeauna cu politica noastră cu ușile deschise. Cu toate acestea, din
păcate, toți vizitatorii / părinții TREBUIE să facă programări mai degrabă decât să intre în primire, întrucât
îndrumările guvernamentale sunt foarte clare că numărul de vizitatori trebuie restricționat.
32. Ce se întâmplă dacă copilul meu se îmbolnăvește în timpul zilei?
• Copilul dvs. va fi dus într-o zonă în care poate fi ținut izolat
• Veți fi contactat imediat pentru a obține copilul colectat în regim de urgență sau pentru a obține
permisiunea dvs. pentru a face propriul drum spre casă
Părinții nu trebuie să-și trimită copilul la școală dacă se simte rău.
Vă rugăm să vă asigurați că avem numere de urgență actualizate atunci când completați formularul.
33. Alte școli funcționează diferit față de TDMS, de ce este asta?
• Deși, școlile au mentinut în continuu contact între ele pentru a ajuta la susținerea celor mai bune decizii
posibile, fiecare școală are circumstanțe complet diferite și, prin urmare, va avea propriile sisteme bazate
pe propriile nevoi.
• Această necesitate pentru școli de a lua propriile decizii în funcție de circumstanțele lor este pe deplin
apreciată în îndrumările care au fost trimise de către Guvern către școli.
34. Ce trebuie să fac în continuare? Vă rugăm să completați formularul folosind linkul

https://forms.gle/UQ8MenwsrgQwkBcc8
Vă rugăm să il returnati cel târziu pana vineri, 14 august 2020, pentru a ne permite să planificăm pe deplin.
Acest formular confirmă:
a. Înțelegerea dvs. cu privire la intrarea copilului dvs. / de la școală și lasarea / colectarea
b. Înțelegerea dvs. cu privire la orele de pauză și de prânz, uniformă, genți, cărți, papetărie

c. Înțelegerea dvs. cu privire la nevoia copilului dvs. de a aduce 2 sticle de apă în fiecare zi
d. Înțelegerea dvs. cu privire la răspunderea pentru telefoane mobile
e. Înțelegerea dvs. că școala își rezervă dreptul de a va trimite copilul acasă dacă ignoră mementouri cu privire
la distanțarea socială și / sau dacă comportamentul copilului tău este astfel încât să se plaseze pe ei înșiși
sau pe oricare altul în pericol de vătămare.
Vă rugăm continuați să aveți grijă și amintiți-vă că suntem aici pentru a vă sprijini pe voi și pe copilul dvs. în acest
moment dificil.
Cu stimă,

Guy Nichols
Director

