17th Martie 2020
Stimate părinte / îngrijitor
Vă mulțumim pentru toleranță și înțelegere cu noi, în timp ce noi încercăm să navigăm într-o situație foarte dificilă.
Preocuparea mea principală este întotdeauna pentru siguranța și bunăstarea întregii comunități școlare - elevi,
personal și familiile respective. Desigur, veți cunoaște bine sfaturile actuale ale guvernului cu privire la modul în
care oamenii își pot gestiona cel mai bine sănătatea prin intermediul pandemiei COVID19.
Din diferite motive, avem o serie de angajați care trebuie să se auto-izoleze.
La rândul său, acest lucru are un impact asupra capacității noastre de a conduce Academia, ca de obicei. Nu am
avut cazuri confirmate în rândul comunității noastre școlare, cu toate acestea, unii angajați-cheie nu pot fi la
școală de mâine. Ca atare, nu ar fi posibilă deschiderea clădirii tuturor studenților noștri. Am decis să ținem
școala deschisă, dar numai pentru elevii din anii 7 și 11. Elevii noștri din clasa a 11 se află în mijlocul examenelor
lor batjocoritoare și sunt dornică să încerce să păstreze lucrurile cât mai regulat pentru ei. Sunt, de asemenea,
conștient de faptul că unii părinți și familii incearca din rasputeri sa creeeze aranjamnetele necesare pentru elevii
noștri din anul 7, intro perioada atat de scurta . De miercuri, 18 martie, până la o notificare suplimentară,
Academia va fi închisă studenților din clasele 8, 9 și 10.Vă rugăm să vă asigurați că fiii și fiicele voastre nu se
îndreaptă spre academie și sunt în siguranță acasă.Personalul din academie lucrează neobosit pentru a ne
asigura că avem o serie de resurse de învățare la distanță disponibile pentru accesarea de pe site-ul nostru web
și vom fi în legătură cu alte detalii cu privire la acest lucru cât mai curând posibil.
Cu stima ,
Domnișoara D Gobbi
Director principal
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