
 
 
 
 
4 ianuarie 2021 
 
 
 
Stimate părinte / îngrijitor 
 
Vă scriu cu alte informații importante și modificări ale începutului nostrude an  modificat pentru perioada 
de primăvară din ianuarie 2021, în conformitate cu cele mai actuale îndrumări de la Departamentul pentru 
educație. 
 
În urma unor reuniuni naționale între DfE până duminică după-amiază, Oasis Community Learning Trust a 
decis prelungirea perioadei INSET pentru ca personalul să includă atât luni, 4, cât și marți, 5 ianuarie. 
Motivul fiind acest lucru permite un timp  mai adecvat pentru a se asigura că totul este în loc pentru a 
putea începe învățarea la distanță pentru studenți din data de  miercuri 6 ianuarie și pentru a-i întâmpina 
pe acei studenți eligibili să participe la fața locului. Vă rugăm să rețineți că aceasta este cu o zi mai târziu 
decât am planificat inițial și vă mulțumim pentru înțelegere, deoarece răspundem la o situație națională în 
continuă schimbare. 
 
Această scrisoare urmează  corespondența mea inițială cu dvs. din 31 decembrie. O amintire suplimentară a 
detaliilor din prima mea scrisoare se găsește la sfârșitul acestei actualizări. 
 
Găsiți mai jos un rezumat al punctelor cheie pentru a vă ajuta atât pe dvs., cât și pe copilul dvs. să știe ce se 
așteaptă de la ei în zilele următoare. 
 
Contacctati dirigintele copilului dumneavoastră 
Vă rugăm să așteptați un apel telefonic de la echipa anului copilului dvs. luni, 4 ianuarie dacă: 
 

 Ești un lucrător cheie 

 Copilul dvs. îndeplinește criteriile Ministerului Educatiei enumerate în îndrumările furnizate în 
scrisoarea mea din 31 decembrie - consultați linkul de mai jos 

 Copilul dvs. nu are acces la facilități IT de acasă 

 Copilul dvs. a avut sediul în prevederile noastre cu bule Bridge, Gateway sau SEND în Termenul 1 
sau ați fost informat că urmează să înceapă sau să înceteze această prevedere din ianuarie 2021 

 
Apelul telefonic va stabili intenția dvs. de a accepta locul disponibil pentru copilul dvs. în școală în această 
perioadă de învățare la distanță.  
Un membru al echipei pentru anul copilului dvs. vă va oferi, de asemenea, toate măsurile cheie de sănătate 
și siguranță. Mâncarea și băutura vor fi disponibile la fața locului pentru cei prezenți, cu modalitățile 
obișnuite de plată pentru cei care nu au dreptul la mese școlare gratuite prin MCAS. Cei care au dreptul la 
FSM vor continua să primească prânzul la școală în mod obișnuit. 
 
Pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru prima zi a copilului dvs. la fața locului, găsiți mai jos un rezumat al 
lucrurilor pe care ar trebui să le faceți pentru a pregăti copilul să ajungă la școală în cazul în care 



 

dumneavoastră / copilul dumneavoastră îndepliniți criteriile de mai sus * și acceptați locul pe șantier în 
această perioadă parțială. închidere pentru studenți. 
 
• Ora obișnuită de început și sfârșit până la ziua școlii și punctele de intrare / ieșire 
• Uniforma școlară completă și acoperirea feței esențiale și proaspăt spălate 
• Aduceți căști proprii, dacă este posibil, pentru a le oferi suport pentru învățare și articole de papetărie de 
bază. 
• Aduceți propria sticlă de apă și dezinfectant pentru mâini, dacă este posibil. 
 
Studenții care lucrează de la distanță de acasă prin Microsoft Teams de miercuri, 6 ianuarie 
Toți studenții din anii 7-11 care se așteaptă să lucreze de la distanță de acasă ar trebui să fie gata să se 
conecteze la Microsoft Teams în mod obișnuit de la 8:30 dimineața miercuri, 6 ianuarie. Ziua lor va începe 
cu o adunare din partea șefului de an, care își va arăta calendarul studiilor la domiciliu și așteptările pe 
perioada învățării la distanță. 
 Vom împărtăși programele cu dvs. prin intermediul site-ului nostru web, astfel încât să puteți urmări orarul 
și angajamentul zilnic al acestora. Dacă dumneavoastră sau copilul dvs. doriți să vă reîmprospătați cum să 
accesați Microsoft Teams, puteți face acest lucru vizitând această secțiune a site-ului nostru web: 
 
https://www.oasisacademyoldham.org/curriculum/bubble-closure-support 
 
Cu condiția ca guvernul să nu propună alte modificări în zilele următoare, ne așteptăm ca elevii din anul 11 
să se întoarcă la școală luni, 11 ianuarie - Toți ceilalți elevi (anii 7-10) vor avea acum și lecțiile lor normale de 
miercuri, 6 până Vineri 15 ianuarie livrate de la distanță. Elevii trebuie să se întoarcă personal la școală luni, 
18 ianuarie 2021, cu condiția să se simtă bine și să nu prezinte simptome COVID sau chiar să se autoizoleze 
din cauza unei alte persoane din casa familiei care este COVID pozitiv. Dacă acesta este cazul, contactați 
școala în mod obișnuit pentru a ne informa despre aceste informații. 
 
Ofertă gratuită de masă școlară pentru cei care lucrează la distanță de acasă 
Dacă copilul dvs. primește mese gratuite la școală, atunci va putea colecta un obstacol fie de marți, fie de 
miercuri de la Academie. Vă rugăm să confirmați, prin telefon sau e-mail la a.burns@oasisoldham.org, dacă 
doriți să primiți un obstacol - vă vom anunța apoi data de colectare. Vă rugăm să rețineți: nu vom furniza 
vouchere pentru această perioadă; coșurile vor înlocui acest lucru. 
 
Scrisoare importantă a The Principal - Miss D Gobbi din 31 decembrie 2020 
https://www.oasisacademyoldham.org/news-and-events/latest-news/news-post-page/~board/oldham-
news/post/letter-to-parents-december-31st-2020 
https://twitter.com/OldhamOasis/status/1344688522251350017?s=20 
 
Vă mulțumim pentru răbdare și sprijin continuu în ceea ce continuă să fie un moment preocupant pentru 
toată lumea din comunitatea noastră. Fiți siguri că voi ține legătura regulată cu orice modificare a detaliilor 
prezentate mai sus. 
 
Cu stimă 
Miss D Gobbi  
Principal  
  



 

 
 


