
 

 

 

Pazartesi 18 Mayıs 2020  

Değerli Ebeveynler / Aileler, 

 Umarım siz ve aileniz bu karantina haftalarında iyisindir. Son zamanlarda basında 
hükümetten gelen bazı öğrencilerin karantina hafifletilmesi ve bazı öğrenciler için okula 
dönüşü ile ilgili tüm haberleri takiben, burada Oasis Academy Enfield'da yaptığımız planlar 
hakkında sizi bilgilendirmek için yazıyorum. Hükümet, Ortaokulların bu aşamada yeniden 
açılmasını beklemediklerini, ancak 10. ve 12. Sınıflardaki öğrencilerin yaz tatillinden önce 
bire,bir destek almasını istediklerini açıkça belirtmiştir. Bu elbette ilgili sağlık verilerinin 
sürekli izlenmesine tabidir ve  daha sonraya da ertelenebilir. Kısa süre içinde Eğitim 
Departmanından daha fazla bilgi ve açıklama bekliyoruz ve bu bilgiye sahip olunduktan 
sonra bu bire,bir destek için ayrıntılı planlar yapacağız. Kilit çalışanların çocuklarına ve diğer 
uygun çocuklara yönelik hizmetimiz bu süre boyunca devam edecektir. 

  Öğrencilerin, ailelerin ve personelimizin güvenliğinin her zaman ön planda olduğunu 
bilmenizi ve emin olmanızı rica ederiz. Daha fazla öğrenci için herhangi bir açılımın güvenli 
bir şekilde yapılmasını sağlamak için Hükümet tavsiyelerini ve daha fazlasını takip ederek 
önlemler alacağız. 

Okula dönme, bu 'yeni normal' ortamda okulda işlerin nasıl işleyeceği hakkında birçok 
sorunuz olacağını biliyorum.Bu düzenlemelerkarşı güven duymanız gerektiğini konusunda 
anlıyoruz. 

Ben şimdi ne yapacağım? 

Lütfen oğlunuzun / kızınızın uzaktan öğrenmesine devam edin. Kilit çalışanların çocukları da 
dahil olmak üzere ilgili ailelere çocuk bakımı sağlamaya devam ediyoruz. Lütfen bu 
öğrencilerin 21 Mayıs 2020 Perşembe gününden 09:00 - 15:00 arasında, akademik yılın 
sonuna kadar Oasis Academy Enfield'e devam etmeleri gerektiğini lütfen unutmayın. 

Ücretsiz okul yemeklerine uygun çocuklar için yemek çeki programı da normal olarak devam 
etmektedir. Bununla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen Akademi ile iletişime 
geçin veya info@oasisenfield.org adresine e-posta gönderin. 

· Oğlunuz / kızınız 7, 8 veya 9. Sınıfta ise, bu aşamada yarım dönem tatilinden sonra eğitim 
hizmetlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bununla birlikte, öğrenciler, Ödevlerimi 
Göster bölümünde (SMHW) belirtilen çalışmaları veya verilen çalışma paketlerini 
tamamlamaya devam etmelidir. 

Oğlunuz / kızınız 10. veya 12. sınıftaysa, bu dönem için öğretimin çoğunluğu uzak kalacaktır. 
Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, bire,bir destek ve olası yeniden açılış konularında 
Hükümet'ten daha fazla bilgi alır almaz temas halinde olacağız. 

Lütfen oğlunuzu / kızınızı uzaktan öğrenmeleri ile desteklemeye devam edin. Sunulan tüm 
fırsatları kullanmaları önemlidir, böylece eğitim eksikliğini ve kayıbını en aza indirgemiş 
oluruz. 

 

 



 

 

 

Akademinin yeniden açılışını son derece ciddiye aldığımızdan ve gerekli düzenlemeler 
üzerinde çalışırken gösterdiğiniz sabır için minnettar olduğumdan emin olabilirsiniz. 

 Göstermiş olduğunuz sabır ve desteğiniz için teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 

 

Anthony Williams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


