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Oss niedziela 15 marca
SAAM szkoly zostana zamknięte, ale nie dla tych, którzy naprawdę nas
potrzebują

Szanowni: rodzice, opiekunowie i koledzy ze szkół Saam *.
Z pewnoscia jestescie bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się w waszych rodzinach,
środowisku i naszym kraju. Dotyczy to również wszystkich naszych współpracowników.
Staramy się w jak największym stopniu przyczyniać się do naszej wspólnej
odpowiedzialności społecznej. Niniejszym informujemy was tak ostrożnie, jak to
możliwe. W każdym razie wiedzcie ze: możecie na nas liczyć.
Szkoły SAAM * zostaną zamknięte.
Ale nie dla dzieci rodziców, którzy naprawdę potrzebują nas do opieki nad swoimi
dziećmi. Jutro, w poniedziałek 16 marca, w szkole, do której twoje dziecko
uczeszcza bedzie opieka. Jutro nasi nauczyciele i inni koledzy z dzielnicy uzgodnią,
jak najlepiej to zorganizować na kolejne dni. Panstwo z pewnoscia zastanawiacie sie
nad własnymi rozwazeniami dotyczacymi swych dzieci. W rzeczywistej sytuacji
dotyczacej jutra (liczac sie z liczba dzieci w kazdej szkole) zdecydowalismy się nadać
treść opiece nad dziecmi w kilku lokalizacjach. Abyśmy mogli ta opieke jak najlepiej
zrealizowac. Aby inni koledzy w miedzyczasie, którzy nadal mogą pracować, mogli
w pełni zajać się kształceniem edukacji na odległość (digitalnie): dzięki sposobom,
przez ktore bedziemy mogli utrzymywać kontakt z Panstwem i waszymi dziećmi.
W skrócie:
Dzieci rodziców pracujących w ważnych(kluczowych) sektorach na pszyklad
pielegniarki, policjanci, straz pozarna itp(i innych, którzy pilnie potrzebują naszej
pomocy) są mile widziane jutro we własnej szkole (wedlug piątkowego inwentarzu).
W nastepujacych dniach wyjaśnimy Panstwu, gdzie opieka nad dziećmi pozostaje
dostępna.
Jak najszybciej poinformujemy Panstwa i wasze dzieci o tym, jak zamierzamy
zaprojektować „edukację na odległość”.
Wszystkim życzymy wytrzymalosci. Wspierajmy sie z calych sil, przed tym co nas
czeka. Jesteśmy przekonani, że biorąc pod uwagę wszystkie indywidualne i zbiorowe
względy, możemy to zrobić razem.
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Edith of Montfort
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