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Gerb. tėvai, globėjai,
Sveiki sugrįžę į 2021/2022 metų antra rudens semestrą. Tikimės, jog visi pasimėgavo spalio
atostogomis, yra kupini jėgų ir pasirengę naujo semestro iššūkiams, 2021 metams artėjant į
pabaigą.
Prasidedant žiemos mėnesiams tikėtina, jog padidės įvairiausių sezoninių susirgimų, tokių kaip
gripas, be besitęsiančių susirgimų Covid-19. Tai neabejotinai paveiks mūsų mokyklas, tiek
jaunus asmenis, tiek personalo darbuotojus. Tuo tikslu norėčiau paprašyti jūsų paramos
skatinant vaikus laikytis visų taisyklių, kurias mes įdiegėme (mokykloje), siekdami apsisaugoti
nuo Covid-19 viruso. Geri higienos įgūdžiai, reguliarus testavimas (ir nepamirškite užregistruoti
rezultatų po testo) bei visi kiti saugikliai, kuriuos naudojame padės mums visiems išgyventi
pandemiją.
Mes toliau laikomės Škotijos vyriausybės rekomendacijų ir nurodymų visose mūsų mokyklose bei
ankstyvojo ugdymo bei vaikų priežiūros įstaigose. Tam kad mokyklos būtų atidarytos mokymuisi,
mokymui ir mokymo plano dėstymui, visi kiti užsiėmimai kiek įmanoma bus daromi virtualiai.
Tame tarpe ir tėvų susirinkimai šiais mokslo metais. Žinau, jog daugelis iš mūsų laukia koncertų
ir panašių renginių, tačiau situacija dėl Covid yra labai trapi ir mes nesame visiškai pilnai grįžę į
normalias vėžes. Ir toliau kurį laiką mokyklos gyvenime bus taikomi apribojimai. Tačiau, įvyko
tam tikri pokyčiai prieš spalio mėnesio atostogas ir juos pateikiame toliau;
•

•
•
•

Jeigu būtina, proporcinga ir naudinga, tėvai/globėjai gali atvykti į mokyklą individualaus
vizito pvz. dėl vaiko ar jauno asmens progreso, gerovės ar elgesio (vyks tik individualūs iš
anksto suderinti vizitai, bet ne tėvų susirinkimai)
Laikantis „SportScotland“ rekomendacijų ir atitinkamų saugumo taisyklių, tėvai/globėjai
gali atvykti į mokyklą žiūrėti lauke vykstančių sporto renginių;
Esant būtinybei ir kai neveikia skaitmeninės alternatyvos, Tėvų taryba ir Tėvų bei
mokytojų asociacija gali rinktis mokyklos patalpose;
Bendruomeninės intervencijos ir bendruomenės mokymo programos taip pat gali naudotis
mokyklos patalpomis, jei to reikia, ypač jei telkiamas dėmesys į vaikų ir jaunų asmenų
gerovę.
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2021 m. spalio 19 d. Škotijos vyriausybė paskelbė, jog Covid-19 apribojimai, kurie buvo taikomi
praėjusį semestrą, liks galioti iki tol, kol bus pasiektas stabilus užsikrėtimo atvejų kritimas ir
mažesnis vaikų ir jaunų asmenų sergamumas. Škotijos vyriausybė peržiūrės situaciją kiekvieną
savaitę.
Mūsų spalio mėnesio atostogų programa buvo sėkminga ir dėkoju visiems kolegoms, kurie
prisidėjo organizuojant tokį platų spektrą užsiėmimų. Jau ruošiamės 2022 m. Velykoms ir
vasarai.
Kaip visuomet, mūsų bendras vaidmuo palaikyti vaikų apsaugą yra gyvybiškai svarbus. Tai
reiškia, atidžiai stebėti bet kokių ženklų, kurie rodo, jog kažkas negerai ir suteikti jauniems
žmonėms paramą, kai jiems jos reikia. Mūsų draugiškos socialinių darbuotojų komandos yra čia
tam, kad padėtų: https://www.aberdeenshire.gov.uk/social-care-and-health/local-social-workoffice/ ir jauniems asmenims tinklalapis „Fearless“ gali būti naudingas, siekiant suprasti ir
pranešti apie nusikaltimą: https://www.fearless.org/
Be to, visa eilė psichinės sveikatos paramos tarnybų yra prieinamos suaugusiems ir vaikams bei
jauniems asmenims. Daugiau informacijos rasite apsilankę:
https://www.aberdeenshire.gov.uk/social-care-and-health/community-care/livingindependently/mental-health-wellbeing-services/ ir nepamirškite, kad www.kooth.com ir toliau yra
atviras jauniems žmonėms, sulaukusiems 10-18 metų bei www.togetherall.com visiems, kuriems
daugiau nei 16.
Finale, noriu atkreipti dėmesį į finansavimą, kuris skirtas individualiems asmenims ir grupėms
finansuoti tokius dalykus, kaip tolesnės studijos, mokyklos išvykos, muzikos pamokos, menai ir
vaidyba. Daugiau sužinoti galite apsilankę: https://www.aberdeenshire.gov.uk/benefits-andgrants/educational-grants/.
Kaip visada, didžiulė padėka tėvams ir globėjams už jūsų nuolatinį mokyklų ir ankstyvojo ugdymo
institucijų palaikymą, linkiu jums visiems ir jūsų šeimoms kuo geriausios sveikatos šį naują
semestrą.
Pagarbiai,

Laurence Findlay
Švietimo ir vaikų tarnybos direktorius
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