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Темата SAAM * ще се затвори, но не за тези, които наистина се нуждаят от нас
Уважаеми родители, полагащи грижи, колеги от всички училища на SAAM *.
Ще бъдете много загрижени за случващото се във вашите семейства, околната
среда, страната ни. Това важи и за всички наши колеги. Опитваме се да
допринесем максимално за това, което чувстваме като наша споделена
социална отговорност. С настоящото ви информираме възможно найвнимателно. Във всеки случай знайте: можете да разчитате на нас!
Училищата SAAM * ще се затворят.
Но не и за децата на родителите, които наистина се нуждаят от нас, за да се
грижим за техните деца.
Утре, понеделник, 16 март, ще бъде в училището, където е вашето дете.
Утре нашите колеги и други колеги в областта също ще обсъдят най-добрия
начин да организираме това за следващите дни. Вие също ще се съобразите
със собствените си деца. Представяме си, че в реалната ситуация на утрешния
ден (брой деца на училище) ще изберем да дадем вещество на детските
заведения на няколко места. За да можем да постигнем този прием възможно
най-добре. И така, че другите колеги, които все още са в състояние да работят,
могат напълно да се посветят на формирането на дистанционно образование;
с начините, по които можем да се свържем с вашите деца и вас.
Накратко:
Децата на родителите, които работят в жизненоважните сектори (и други, които
отчаяно се нуждаят от нас), са добре дошли утре в собственото си училище (в
съответствие с инвентаризацията в петък). За следващите дни ще ви разясним
къде остава тази грижа.
Ще информираме вас и вашите деца възможно най-скоро за това как ще
проектираме „дистанционно образование“. И евентуално сключете
допълнителни споразумения относно събирането на неща в училище.
Пожелаваме на всички всичко най-добро. Нека бъдем здраво свързани с това,
за което стоим сега. Уверени сме, че с всички индивидуални и колективни
съображения, които са направени, можем да се справим заедно.
С добри пожелания,
Edith van Montfort
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