
 

 
5 ianuarie 2020  
Stimate părinte / îngrijitor 
 
 Având în vedere ultimele restricții naționale de blocare anunțate de prim-ministru luni, 4 ianuarie, 
iau legătura pentru a vă informa cu planurile de învățare la distanță și de sprijin pentru studenți 
pentru următoarele două săptămâni. Când vom afla mai multe despre peisaj până la jumătatea 
lunii februarie, voi lua din nou legătura. Aș dori să încep prin a-mi exprima simpatia sinceră față de 
orice familie din comunitatea noastră care a pierdut o persoană dragă în vacanța de Crăciun. 
 În calitate de comunitate școlară, ne menținem angajamentul de a ne menține elevii și personalul 
în siguranță atunci când sunt cu noi la fața locului. La fel, atunci când trebuie să lucrăm de la 
distanță, vom continua munca excelentă întreprinsă în perioada de vară pentru a ne încuraja 
spiritul comunitar atât de important.  
Deși nu putem fi siguri cât timp vor fi puse în aplicare aceste măsuri, vom face tot ce putem pentru 

a ne asigura că școala rămâne un sprijin constant pentru comunitatea noastră. Personalul nostru lucrează 
astăzi în academie pentru a planifica următoarea perioadă de blocare. În primul caz, prioritatea noastră 
este ca dumneavoastră și copilul dumneavoastră să știți la ce să vă așteptați de la oferta noastră de 
învățare la distanță și cum să accesați asistența și asistența noastră pastorală mai largă. Pe măsură ce 

intrăm într-o a doua fază de blocare națională, ne simțim încrezători în cunoștințele și experiența 
noastră de a oferi învățare de la distanță de calitate după prima noastră experiență din acest ultim 
an universitar.  
Am reușit să reflectăm la modul în care să oferim cel mai bine învățarea prin Microsoft Teams și 
vom oferi un curriculum cuprinzător și bogat pentru toți. Ne cunoaștem bine studenții, ceea ce 
înseamnă că suntem extrem de conștienți că pentru unii studenți va fi necesar și sprijin 
suplimentar pentru a putea accesa cu succes munca. Vom oferi sprijin suplimentar studenților 
noștri SEND. În plus, veți fi deja conștienți că vom avea și o cohortă de studenți care vor începe 
să-și acceseze învățarea la fața locului pe baza lucrătorului cheie sau a statutului de vulnerabil. 
Comunicarea este cheia Vom reveni la actualizări săptămânale despre toate aspectele învățării la 
distanță și ale vieții școlare în această perioadă de blocare, așa cum am făcut anterior. Feedbackul 
dvs. pozitiv și sprijinul dat de această ultimă dată ne arată că acesta a fost un instrument de 
comunicare important și valoros și, prin urmare, acest lucru va începe de săptămâna viitoare, pe 
lângă site-ul nostru obișnuit, postările de pe Facebook și Twitter. 
 O reamintire, dacă trebuie să luați legătura cu noi, vă rugăm să contactați dirigintele  dvs în primă 
instanță. Învățare la distanță pentru restul acestei săptămâni studenții își vor primi educația la 
distanță prin Microsoft Teams începând de mâine, miercuri, 6 ianuarie 2021.  
Acest lucru va începe cu un tutorial pastoral zilnic livrat de tutorele lor pentru a se asigura că au un 
început de zi puternic și ordonat, precum și anul lor săptămânal în direct adunare de grup. 
Studenții din anii 7 - 9 Învățarea online la distanță vor începe miercuri, 6 ianuarie, cu o adunare de 

grup întreg pe Microsoft Teams la ora 8.30am. Aceștia se vor angaja într-un program zilnic 

complet de lecții pre-înregistrate la distanță postate pe Microsoft Teams de profesorii lor pentru 

restul acestei săptămâni. Acest lucru va permite personalului să se pregătească pentru orarul 

complet al lecțiilor live, care va începe de luni, 11 ianuarie. 

 

Studenții din anii 10 și 11 de învățare la distanță vor începe cu lecții live de miercuri, 6 ianuarie și 

vor începe cu o adunare de grup de bun venit, fie de mine, fie de șeful lor de an la ora 8.30am. 

Apreciez că elevii (și părinții / îngrijitorii) vor avea întrebări cu privire la examenele BTEC de 

săptămâna viitoare, seria falsă și chiar la examenele de vară - voi face tot posibilul să le abordez 

pe deplin mâine dimineață în adunarea noastră. 

Următorul este un ghid al structurii zilnice de învățare on-line a copilului dumneavoastră: 



 

  

TIMP PERIOD 

8.30am- 8.50am Dirigentie 

8.50am – 9.50am  Ora 1 

9.50am – 10.50am  Ora 2  

11.05 – 12.05am  Ora 3  

12.45pm – 1.45am  Ora 4  

1.45pm – 2.45pm  Ora 5  

 

Prezența contează 

Participarea, punctualitatea și implicarea copilului dvs. la fiecare aspect al orarului de învățare la 

distanță este esențială pentru succesul și bunăstarea lor. La nivel național, participarea la învățare 

la distanță este o cerință legală și registrele vor fi luate la începutul zilei de către tutorele copilului 

dvs. și la începutul fiecăreia dintre cele cinci lecții zilnice programate. Apelurile telefonice la 

domiciliu și vizitele vor fi efectuate și înregistrate dacă copilul dvs. nu se angajează. Vă mulțumim 

că ați lucrat cu noi pentru a asigura prezența lor 100% în această perioadă. 

Salvgardare 

Protejarea studenților noștri se află în centrul activității noastre și vom continua să lucrăm 

îndeaproape cu familiile pentru a ne asigura că toți elevii au acces la ajutorul, sfaturile sau sprijinul 

de care ar putea avea nevoie în acest timp. 

Vă rugăm să știți că puteți contacta prima echipă a copilului dvs. pentru asistență sau contactați 

direct Salvarea sau Includerea noastră https://www.oasisacademyoldham.org/about-us/meet-the-

staff 

Studenții pot trimite un mesaj text P2B la 85258 pentru asistență din partea serviciului nostru de 

consiliere internă Place To Be 

Sau poate lua în considerare descărcarea acestui excelent instrument de asistență online dacă au 

nevoie de asistență suplimentară, vizitând Kooth.com sau urmărind scurtul videoclip pentru mai 

multe detalii. https://www.kooth.com/video 

Centrul nostru Oasis continuă să sprijine comunitatea noastră locală este o gamă largă de moduri 

și poate fi contactat direct prin: 

Twitter: @OasisHubOldham 

Facebook: @oasishuboldham 

https://www.oasisuk.org/oasis-hub-oldham 

 Domnisoara D Gobbi  

Director 


