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7 Ianuarie 2021 
 
Dragi Parinti, 
 
 
În primul rând, aș dori să va urez tuturor un An Nou Fericit. Acesta nu a fost 
începutul trimestrului scolar pe care ni l-am dorit, însă, după cum știți cu toții, decizia 
luată de Guvern la începutul acestei săptămâni a fost ca toate școlile să rămână 
închise și ca elevii să acceseze lectiile de acasă. 
 
 
Vă scriu tuturor pentru a vă pune la curent cu situația actuală din școală. Scoala a 
rămas deschisa pentru copiii lucrătorilor critici și ai grupurilor vulnerabile. Am luat 
decizia conform căreia în fiecare an va fi cate o grupa de maximum 15 copii pentru a 
ne asigura că putem menține distanța socială în școală și pentru a menține pe toți în 
siguranță. În fiecare an, grupul este format din profesori și asistenți didactici pe care 
copiii îi cunosc deja. Aceștia fac aceleași lectii care sunt emise ca învățare la distanță 
pentru toți ceilalți elevi care lucrează acasă. 
 
 
Pentru toti anii s-au facut resurse de învățare online, pe care le puteți accesa acasă. 
Aceastea vor fi actualizate săptămânal și vor oferi copilului dvs. o serie de activități 
pentru a ne asigura că poate continua să învețe în timp ce este acasă. Va indemn sa 
faceti tot posibilul ca lectiile sa fie facute, este foarte important ca toti copiii sa 
continue sa invete chiar daca nu sunt in scoala. Daca aveti intrebari despre invatarea 
de acasa, va rog sa contactati anul din care face parte copilul dvs. prin email, de 
exemplu: year1@bordsgrn.bham.sch.uk .  
 
 
Am primit 88 de laptop-uri care pot fi împrumutate la familiile care nu au unul acasa. 
Acestea sunt în prezent emise pentru familiile de copii care primesc finanțare Elev 
Premium. În cazul în care copilul dvs. nu are acces la un laptop sau tableta și nu este 
eligibil pentru un laptop de la școală, vă rugăm să contactați grupul de an al copilului 
prin intermediul adresei de e-mail și vom oferi un pachet de lucru printat pe care se 
se lucreze de acasa. 
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Ca și în perioada de izolare anterioară, aș dori să vă rog să-mi trimieti prin e-mail o 
fotografie cu copilul dvs. facandu-si lectiile acasa. Aștept cu nerăbdare să văd 
exemple de lucru excelent facute de acesta în timp ce nu este la școală. 
headteacher@bordsgrn.bham.sch.uk. 
 
 
Vă mulțumim pentru sprijinul și răbdarea dumneavoastră. Dacă aveți întrebări sau 
nelămuriri, vă rugăm să nu ezitați să mă contactați pe mine sau pe d-na Burgess. 
enquiry1@bordsgrn.bham.sch.uk. Va multumesc 
 
 
Cu sinceritate 
 
KHolmes 

 
Dl.  K Holmes 
Director 
Bordesley Green Primary School 
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