
 
 

 

 

29 mai 2020 
 

Stimate părinte/ tutore, 
 

În primul rând, aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți copiii și tinerii noștri, 
pentru înțelegerea și tăria de care au dat dovadă în timpul acestei situații de urgență 
fără precedent. Nu trebuie subestimată niciodată tulburarea pe care tinerii au resimțit-
o,  și nici sarcinile suplimentare cărora au trebuit să le facă față familiile  în această 
perioadă. 

 
În urma anunțului făcut de primul ministru  săptămâna trecută, cu privire la „Foaia de 
parcurs” pentru relaxarea restricțiilor în patru etape, și confirmarea venită ieri că 
prima fază ar începe astăzi, suntem conștienți că vor apărea multe întrebări cu 
privire la modul și momentul în care copiii și tinerii se vor întoarce la școală. 

 

Consiliul local Edinburgh analizează cu foarte mare atenție posibilitățile pentru revenirea în 
siguranță la ceea ce va fi o experiență școlară foarte diferită, din cauza necesității de a menține 
distanța socială. De asemenea, trebuie să luăm în considerare modalitățile de revenire la școală 
pentru copiii și tinerii pentru care distanțarea socială nu este posibilă, atât pentru cei care 
frecventează școlile obișnuite, cât și pentru cei înscriși în unitățile de învățământ special. Pentru 
toți copiii și tinerii, învățarea va implica o combinație de învățare acasă și de participare la ore în 
cadrul școlii. 

 
Primul ministru a anunțat că toate școlile din Scoția se vor deschide pentru elevi marți, 11 
august 2020. Deoarece școlile din Edinburgh se vor deschide cu o săptămână mai 
devreme decât anticipasem, va trebui să modificăm datele anului școlar publicate de 
Consiliul local Edinburgh pentru 2020/2021, după consultarea părinților și a personalului. 

 

Sperăm să înțelegeți că personalul nostru a lucrat din greu pentru a sprijini învățarea în 
această perioadă dificilă, atât în centrele educaționale, cât și pentru sprijinirea învățării 
acasă. Pe parcursul lunii iunie, vom lucra cu toții cu asiduitate pentru a implementa cele 
mai sigure măsuri în școlile noastre. Directorii de școli vor lua legătura cu părinții cât mai 
curând posibil pentru a oferi detalii clare cu privire la modul în care modelul de învățare 
mixt va funcționa în școala la care este înscris copilul dumneavoastră. Membrii Consiliului 
înțeleg că veți avea o serie de întrebări despre subiecte precum transportul școlar, 
examenele SQA, măsurile de tranziție, mesele școlare, programele de curățenie, 
echipamentul individual de protecție, spălarea mâinilor, precum și despre când anume va 
trebui să fie la școală copilul dumneavoastră și când va învăța  acasă. 

 
Personalul școlii, colegii de consiliu și partenerii lucrează împreună. Acolo unde este 
posibil, ne vom consulta și cu părinții și tinerii, pentru a perfecta și îmbunătăți măsurile, 
în vederea asigurării sănătății și siguranței copiilor și personalului, și pentru a oferi, în 
același timp, cea mai înaltă calitate posibilă a învățării și predării. 

 
Andy Gray, director educațional 

Nivelul 1.1 Waverley Court, 4 East Market Street, Edinburgh, EH8 8BG 

Tel  0131 529  2217 



Între timp, sprijinul pentru copiii lucrătorilor cheie continuă. Părinții sunt eligibili pentru 
sprijin în cazul în care ambii nu sunt în măsură să ofere sau să aranjeze servicii 
alternative de îngrijire a copiilor și care lucrează în mod direct pentru a sprijini eforturile 
naționale de combatere a coronavirusului. Se fac aranjamente pentru a oferi sprijin în 
perioada vacanței școlare de vară, care va fi similară cu ceea ce s-a oferit în perioada 
Paștelui. Începând de vineri 5 iunie 2020, vor fi disponibile pe site-ul consiliului mai multe 
informații despre solicitarea de sprijin pentru lucrătorii cheie în școlile obișnuite în timpul 
vacanței de vară. 

 
Sprijinul pentru copiii cu dizabilități va fi oferit în cadrul școlilor speciale identificate, în 
colaborare cu o serie de parteneri. Părinții care solicită sprijin pentru lucrătorii-cheie vor 
fi contactați în mod direct cu privire la modalitățile de furnizare. Dacă sunteți un lucrător 
cheie care solicitați sprijin pentru copilul dumneavoastră peste vară și copilul 
dumneavoastră nu frecventează în prezent o școală specială, vă rugăm să contactați 
directorul școlii copilului dumneavoastră în primul rând pentru ca el să știe acest lucru. 

 
Pot să vă asigur că se fac eforturi extrem de mari pentru a ne asigura că aceste 
aranjamente pun sănătatea și siguranța copilului dumneavoastră în centrul a tot ceea ce 
facem și, deși școala va arăta diferit în luna august, așteptăm cu nerăbdare să vă primim 
copiii înapoi în noul an școlar. Vă voi scrie din nou cu mai multe detalii în momentul în 
care acestea vor fi cunoscute. 

 

Vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere. 
 

 

Andy Gray 
 

Director de educație 
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