11th December 2020
Dragi părinți și îngrijitori pentru anul 8 și anul 9,
Re: Închiderea școlii pentru elevii din anii 8 și 9
Vă scriu pentru a vă informa despre impactul virusului COVID-19 în cadrul academiei și despre planurile noastre
de a aborda acest lucru. Un număr de colegi nu pot merge în prezent la școală. În principal, deoarece un număr
mare de personal a fost contactat prin Track & Trace și a fost sfătuit să se autoizoleze. Fie ei înșiși direct,
partenerii lor sau copiii lor nu pot pleca de acasă și acest lucru are o influență semnificativă asupra
managementului sigur al școlii noastre. Ca atare, am luat decizia de a închide școala pentru anii 8 și 9. Anii 8 și 9,
după această după-amiază, nu se vor întoarce la școală până marți, 5 ianuarie 2021.
Vă rugăm să rețineți că această decizie nu a fost luată cu ușurință, dar siguranța personalului și a studenților este
de o importanță capitală. Mai mult, personalul și studenții noștri sunt incredibil de bine pregătiți pentru
învățarea online. Studenților din anii 8 și 9 fără dispozitiv acasă li s-a oferit un împrumut de unul de către
academie. Dacă sunteți îngrijorat de acces, vă rugăm să contactați luni echipele pastorale din Anul 8 sau 9 pentru
asistență suplimentară prin e-mailul Year8team@oasisoldham.org sau Year9team@oasisoldham.org. Studenții își
vor primi programul complet prin Microsoft Teams de marți, 15 decembrie, la 8:30 am.
Vă rugăm să rețineți că îi cerem doar copilului dvs. să învețe de acasă, deoarece în prezent nu avem suficient
personal pentru a-i avea la Academie. Nu li se cere să se autoizoleze.
Școala rămâne deschisă studenților din alte grupuri de ani, inclusiv elevii din anul 9 care participă fie la dispoziția
The Bridge, fie la Gateway.
Dacă aveți întrebări sau întrebări, vă rugăm să le trimiteți prin intermediul aplicației noastre MCAS. Dacă nu aveți
încă acces la aplicația MCAS și aveți o întrebare, puteți apela Academia, dar vă rugăm să rețineți că liniile noastre
de telefon pot fi ocupate.
Vă rog să vă rog să sprijiniți în continuare academia și să lucrați împreună în acest moment incert. Vă rugăm să
fiți siguri că vă vom ține la curent cu situația actuală.
Salutări calde
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