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Ļ.cien. vecāki/ aizbildņi,

Lai gan jaunais mācību ceturksnis jau ir iesācies labi, tomēr skolas visā Aberdīnšīrā uzsver, cik
svarīgs ir plašāks sabiedrības atbalsts bērniem un jauniešiem.
Tā kā daudzas ārpusstundu aktivitātes joprojām ir aizturētas, daudzas iekštelpu sociālās
tikšanās ir ierobežotas un jaunie pieaugušie dažos gadījumos cīnās tikt galā ar notiekošo
pandēmiju, tāpēc mēs cenšamies veicināt cieņu, sapratni un sadarbību mūsu kopienās.
Pusdienu laika pulcēšanās pilsētas centros ir īpaši izcelta.
Mēs visi jūtam līdzi vecāka gadagājuma cilvēkiem un vientuļajiem, un arī neapmierinātībai, ko
dažkārt pauž mūsu vienaudži, taču ir viegli aizmirst, ka arī jaunieši šobrīd cenšas saprast pasauli
- vai viņi pauž šīs bažas, vai rīkojas kādā citā veidā.
No lielākās daļas mūsu jauniešu mēs nevaram prasīt vairāk. Viņi ir pielāgojušies dažādām
kārtībām skolā, ir lietojuši sejas maskas un ievēro visus noteikumus ... bet tas nenozīmē, ka
viņiem tas ir bijis viegli.
Lūdzu, atcerieties, ka mūsu vidusskolu jauniešiem, kurus pamanījāt pilsētu centros, ir jātiek galā
arī ar pusaudžu dzīves pastāvīgajiem izaicinājumiem, cenšoties vienam otru atbalstīt, būt
iekļautiem un draudzīgiem, un ka viņiem skolā visu laiku nav jāturas 2 m attālumā vienam no otra,
viņiem var būt ir grūti to atcerēties, kāpēc tas ir tik svarīgi, kad viņi ir ārpus skolas. Mēs turpinām
pie tā strādāt ar viņiem.
Kā mēs visi labi zinām, skolas dara visu iespējamo, lai prioritāti piešķirtu veselībai un drošībai, un
pastiprinātu ziņojumu sniegšanu tieši jauniešiem, kā arī jums pašiem. Katrai skolai ir savi pielāgoti
riska novērtēšanas pasākumi, daudzos gadījumos tie ir sadalīti pa dienu sākumiem,
pārtraukumiem, pusdienām un dienu beigām, un dažās kopienās vidusskolu pusdienlaiks ir
samazināts parasti līdz 30–40 minūtēm, samazinot laiku, ko jaunieši var izmantot ārpus skolas.
Tagad mēs pārejam uz gadalaiku, kad skolas parasti gatavojas noslēguma svētku pasākumiem,
piemēram, Ziemassvētku koncertiem, izrādēm, ballītēm, dejām un pantomīmām. Un atkal, šis
gads būs ļoti atšķirīgs, ņemot vērā norādījumus, kurus mūsu skolas ievēro, piemēram, saistībā
ar dziedāšanu. Skolas meklē radošus veidus, kā sezonu atzīmēt ar tiešsaistes aktivitātēm, kas ir
ieplānotas kopā vairākām skolām. Šajā gadījumā es lūgtu vecāku un aprūpētāju atbalstu. Es
zinu, ka dažās skolās ir bijušas diezgan skaļas vecāku sūdzības, jo Ziemassvētku koncerti netiek
turpināti. Tā nekādā ziņā nav skolas vaina. Mēs turpinām dzīvot kopā ar ļoti nopietnu vīrusu, kur

nesen ir novērots saslimšanas skaita pieaugums Aberdīnšīrā, un tāpēc, mums ir jādara viss
iespējamais, lai ievērotu norādījumus un padomus, kas ieviesti, lai aizsargātu ikvienu.
Es arī vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos lielākajai daļai vecāku un aprūpētāju, kuri ir tik ļoti
atbalstījuši skolas personālu, ka mēs varam virzīties cauri šim grūtajam laikam. Lūdzu,
atcerieties, ka mūsu biroja darbinieki dara visu iespējamo ļoti sarežģītos apstākļos, un laiku pa
laikam atbildes uz vecāku jautājumiem var aizņemt nedaudz vairāk laika nekā parasti. Man arī
jāuzsver nulles tolerances pieeja visiem ļaunprātīga vai agresīva rakstura jautājumiem - šāda
veida uzvedība netiks pieļauta un tā ir vissliktākā, salīdzinājumā ar to, lai sniegtu pozitīvu
piemēru mūsu jauniešiem.
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