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Gerbiami tėveliai/globėjai,
Dėkoju jums už kantrybę ir pagalbą per paskutiniąsias dienas - labai ją vertinu.
Škotijos vyriausybė jau patvirtino, kad visi mokiniai galės grįžti į mokyklas nuo naujo ketvirčio
pradžios, kuris Aberdeeno apskrityje prasidės nuo 2021 m. balandžio 19 d., pirmadienį. Ši data buvo
nustatyta pagal platesnį palaipsniško įstaigų atidarymo ir apribojimų mažinimo planą, kuris priklauso
nuo besitęsiančios pažangos įveikiant virusą. Labai svarbu, kad to siekdami mes visi darytume viską,
ką galime, ir toliau laikytumėmės taisyklių ir FACTS (Veido apdangalai, Venk minios, Plauk rankas, Du
metrai, Izoliuokis) nurodymų kasdieniniame gyvenime.
Mes daug padarėme per paskutiniuosius metus, o ir skiepijimo programa Nacionalinės sveikatos
sistemos (NHS) Grampian srityje padarė didelę pažangą, tačiau situacija nėra stabili, todėl svarbu,
kad mes darytume viską, ką galime, kad mes patys ir kiti šalia mūsų būtume saugūs. Žinau, kad
mokyklos vis prašo tėvų ir globėjų vengti sambūrių prie mokyklų vartų atvežant ir paimant vaikus; aš
taip pat prašyčiau ir toliau laikytis nurodymų, nes kitą ketvirtį jaunimas grįš į mokyklą.
Mokyklos pateikia labai pozityvius atsiliepimus apie etapinį grįžimą prie gyvo mokymo ir mokymosi,
kuris prasidėjo vasario 22 d., ir taip pat žinau, jog darbuotojai patenkinti, kad mokiniai vėl sugrįžo į
mokyklų pastatus.
Virusas ir toliau cirkuliuoja visuomenėje, todėl vis dar reikės būti budriems, ir gali būti tokių
momentų, kai susirgimų atvejams daugėjant pavieniai asmenys arba net visos klasės bus paprašytos
izoliuotis. Mes ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame ir esame vadovaujami kolegų iš NHS Grampian
Sveikatos apsaugos komandos. Nors ir mes toliau užtikrinsime, jog bet kokie įvardinti artimi
kontaktai gautų informaciją iš mokyklos, o taip pat iš Tyrimo ir apsaugos (Test and Protect), tačiau
daugiau nevisuomet būtina siųsti laiškus visai mokyklos bendruomenei. Mūsų pagrindinis dėmesys ir
toliau skiriamas sveikatai ir saugumui visose įstaigose, o mūsų kolegos iš viešosios sveikatos pateikė
labai pozityvų atsiliepimą apie esminių švelninančių priemonių taikymą.
Mes ir toliau darysime viską, ką galime, kad mokyklos būtų atidarytos, panaudodami papildomus
darbuotojus, kur tai įmanoma, o mokyklos tėvams ir globėjams siųs naujausią informaciją.
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Visi mokyklų darbuotojai, jei pageidauja, gali pasinaudoti lateraliniu masiniu tyrimu, taip pat nuo
naujo ketvirčio pradžios ir vidurinių mokyklų 1-6 klasių moksleiviai galės būti ištirti. Vidurinės
mokyklos pačios praneš mokiniams detaliau apie šiuos testus.
Aš žinau, jog jūs laukiate velykinių atostogų, todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į naujausią
informaciją, kurią pateikė mūsų Infrastruktūros tarnybų komanda ir kuri ragina gyventojus elgtis
atsakingai besidžiaugiant mūsų gražiąja gamta:
https://online.aberdeenshire.gov.uk/apps/news/release.aspx?newsID=8122
Tiems, kurie norės užsiėmimų namuose, norėčiau rekomenduoti keletą gerų idėjų, kuriomis
pasidalino kolegos, dirbantys sporto, kultūros ir poilsio sferose. Būtų verta pasidomėti pasiūlymais
Live Life Aberdeenshire per YouTube kanalą
https://www.youtube.com/channel/UCBUnlNFBWg24V7NUqxmFKzg ir taip pat Live Life
pagrindiniuose puslapiuose komandos tinklalapyje https://livelifeaberdeenshire.org.uk/live-life-athome/.
Be kita ko, mes ruošiamės šių metų Inspiring Aberdeenshire apdovanojimams, tarp kurių yra viena
kategorija, ypatingai tinkanti jauniems žmonėms - Aberdeeno apskrities Ateities apdovanojimas
jaunuoliui (jaunesniam nei 25-erių), kuris parodė didelius vadovavimo gebėjimus ir padėjo įkvėpti ir
motyvuoti kitus, paremdamas kokią nors vietinę iniciatyvą. Gal pažįstate ką nors, vertą šio
apdovanimo? Kandidatai registruojami iki balandžio 5 d. šiuo adresu:
https://engage.aberdeenshire.gov.uk/inspiring2021
Naujajame ketvirtyje mes taip pat ketiname pradėti kartu su The Evening Express ir Press and
Journal Laiko kapsulės kampaniją. Vaikai ir jaunuoliai bus pakviesti apmąstyti savo patirtį per
pastaruosius metus ir pateikti savo rašinius laiko kapsulei, kuri bus užkasta ateinančioms kartoms
Aberdeeno apskrityje. Dalis atrinktų rašinių bus paskelbti mūsų Shine a Light karantino meto
tinklalapyje https://sites.google.com/as.glow.scot/shinealighton-lockdown/home, todėl norėčiau,
jog paragintumėte vaikus pamąstyti, ką jie galėtų pateikti konkursui, kai sugrįš į mokyklą.
Galiausiai norėčiau pasinaudoti proga visų mūsų mokyklų ir mano kolegų vardu jums padėkoti dar
kartą už jūsų nepaliaujamą pagalbą per pastaruosius sunkiuosius metus.
Taip pat norėčiau padėkoti tiems, kurie nepagailėjo laiko su manimi asmeniškai susisiekti ir savo
laiškuose išreikšti paramą mokykloms ir mūsų tarnybai. Visi sunkiai dirbo, kad galėtų naviguoti per
nuolatos besikeičiančią padėtį, už ką esame labai dėkingi.

Linkiu jums ir jūsų šeimoms saugių ir poilsingų atostogų per šį šv. Velykų laikotarpį.
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