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Cienījamie vecāki/ aizbildņi,
Laipni lūdzam atpakaļ 2021./22. mācību gada otrajā ceturksnī. Es ceru, ka visiem patika oktobra
brīvdienas un jūs esat atgriezušies spirgti un gatavi jaunā termiņa izaicinājumiem, tuvojoties
2021.g. beigām.
Ieejot ziemas mēnešos, mēs, iespējams, redzēsim vairāku dažādu sezonālu slimību, piemēram,
gripas, gadījumu skaita pieaugumu, papildus Covid-19 gadījumiem. Tas neapšaubāmi ietekmēs
mūsu skolas, gan jauniešus, gan darbiniekus. Tālab es lūgšu jūsu atbalstu, mudinot jūsu bērnu(us) ievērot visus pasākumus, ko mēs joprojām veicam, lai atbalstītu notiekošo Covid-19 vīrusa
apkarošanā. Labi higiēnas ieradumi, regulāras pārbaudes (un, lūdzu, neaizmirstiet reģistrēt
rezultātus pēc pārbaužu veikšanas) un visas pārējās mūsu rīcībā esošās sviras turpina atbalstīt
mūs visus, lai pārvarētu pandēmiju.
Mēs turpinām ievērot Skotijas valdības publicētos ieteikumus un norādījumus visās mūsu skolās
un agrīnās izglītības un bērnu aprūpes iestādēs. Lai skolas būtu atvērtas mācībām, mācīšanai un
mācību programmu īstenošanai, pēc iespējas vairāk citu pasākumu joprojām notiek virtuāli. Tas
ietver vecāku sapulces, un tas turpināsies arī šajā skolas ceturksnī. Es zinu, ka daudzi no mums
ļoti vēlas, lai tiktu organizēti koncerti un citi līdzīgi pasākumi, taču situācija ar Covid joprojām ir
trausla, un mēs vēl neesam pilnībā “atgriezušies normālā ritmā”. Skolas dzīvē vēl kādu laiku
turpināsies ierobežojumi. Tomēr dažas izmaiņas skolu vadlīnijās tika veiktas tieši pirms oktobra
brīvdienām, un tās ir izklāstītas šeit:
•

•
•
•

Ja tas ir nepieciešams, samērīgi un tiek uzskatīts par izdevīgu, vecāki/ aprūpētāji tagad var
apmeklēt skolu, lai pārliecinātos, piemēram, par bērnu un jauniešu sekmēm, labklājību un
uzvedību (tikšanās būs paredzētas tikai individuāliem, iepriekš norunātiem
apmeklējumiem, nevis pilna apjoma apmeklējumiem vecāku sapulcēs);
Saskaņā ar SportScotland ieteikumiem un, ja ir ieviesti atbilstoši pasākumi, vecāki/
aprūpētāji var apmeklēt skolas telpas, lai vērotu sporta pasākumus brīvā dabā;
Ja nepieciešams un digitālās alternatīvas nedarbojas labi, Vecāku padomes un Vecāku,
skolotāju asociācijas var tikties skolas telpās; un:
Kopienā balstītas intervences un kopienas mācību programmas vajadzības gadījumā var
izmantot arī skolas telpas, jo īpaši, ja uzsvars tiek likts uz bērnu un jauniešu labklājības
atbalstīšanu.

Skotijas valdība 2021.g. 19. oktobrī paziņoja, ka Covid-19 seku mazināšanas pasākumi, kas tika
ieviesti pagājušajā sasaukumā, paliks spēkā līdz brīdim, kad notiks saslimšanas gadījumu skaita
samazināšanās un pazemināsies vīrusa izplatības līmenis starp bērniem un jauniešiem. Skotijas
valdība situāciju pārskatīs katru nedēļu.
Mūsu oktobra brīvdienu programma atkal ir guvusi lielu atsaucību un paldies visiem kolēģiem, kuri
bija iesaistījušies tik plašo pasākumu organizēšanā. Jau tagad notiek plānošana 2022. gada
Lieldienām un vasarai.
Kā vienmēr, mūsu kolektīvā loma bērnu aizsardzības atbalstīšanā ir ļoti svarīga. Tas nozīmē turēt
acis un ausis vaļā, lai uzzinātu, ka kaut kas nav kārtībā, un palīdzētu jauniešiem saņemt atbalstu,
kad tas ir nepieciešams. Mūsu draudzīgās sociālā darba komandas ir šeit, lai palīdzētu:
https://www.aberdeenshire.gov.uk/social-care-and-health/local-social-work-office/ un pašiem
jauniešiem Fearless tīmekļa vietne var palīdzēt ar izpratni, kā arī ziņot par noziegumiem:
https://www.fearless.org/
Turklāt pieaugušajiem, kā arī bērniem un jauniešiem, joprojām ir pieejama virkne garīgās veselības
atbalsta pakalpojumu. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet:
https://www.aberdeenshire.gov.uk/social-care-and-health/communitycare/livingindependently/mental-health-wellbeing-services/ un atcerieties, ka www.kooth.com
joprojām ir atvērta jauniešiem vecumā no 10-18 www.togetherall.com ikvienam vecumā no 16+.
Visbeidzot, es vēlos izcelt vairākas dotācijas, kas ir pieejamas, lai atbalstītu personas un grupas
ar tādām izmaksām kā tālākizglītība, skolas braucieni, mūzika, māksla un drāma. Jūs varat
uzzināt vairāk vietnē: https://www.aberdeenshire.gov.uk/benefits-and-grants/educational-grants/.
Kā vienmēr, liels paldies vecākiem un aprūpētājiem par jūsu pastāvīgo atbalstu mūsu skolām un
agrīnās izglītības iestādēm, un es novēlu jums un jūsu ģimenēm vislabāko veselību šajā jaunajā
ceturksnī.
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