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Gerbiami tėveliai/globėjai,

Naujam ketvirčiui gerokai įpusėjus, mūsų mokyklos Aberdeeno apskrityje pabrėžia platesnės
visuomenės pagalbos būtinumą vaikams ir jaunuoliams.
Kai dar vis nebevyksta dauguma užsiėmimų už mokyklos ribų, kai nebeįmanomos dauguma
socialinių patirčių mokyklos viduje, o jaunuoliams kai kuriais atvejais per sunki
tebesitęsianti pandemija, ką mes bandome daryti – tai visose mūsų bendruomenėse paskatinti
pagarbą, supratimą ir bendradarbiavimą. Susibūrimai pietų pertraukos metu miestų centruose
tapo ypatinga problema.
Mes visi užjaučiame senesnius, vienišus ir bendraamžius, kartais išreiškiančius savo
nusivylimą, tačiau taip lengva pamiršti, kad jaunuoliai taip pat šiuo metu sunkiai besuvokia,
kas vyksta pasaulyje, ir kartais tai balsu išreiškia arba elgiasi i išskirtinai.
Dauguma mūsų jaunuolių elgiasi be priekaištų. Jie prisitaikė prie kitokios tvarkos mokykloje,
pradėjo kaukes nešioti ir laikosi visų taisyklių... tačiau niekas nesako, kad jiems buvo lengva.
Prašyčiau, kad atmintumėte, jog mūsų vidurinių mokyklų jaunuoliai, kuriuos visur matote
miestelių centruose, taip pat turi kovoti su įprastiniais paauglio gyvenimo iššūkiais: mėgina
palaikyti vienas kitą, būti kartu ir draugiški; o kadangi jiems nereikia visuomet laikytis dviejų
metrų taisyklės mokykloje, jiems gali būti sunku atsiminti, kodėl taip svarbu tai daryti už
mokyklos ribų. Mes ir toliau juos to mokiname.
Kaip mes visi gerai žinome, mokyklos daro absoliučiai viską, kas jų galioje, kad sveikatai ir
saugumui būtų teikiama pirmenybė, ir stengiasi tai įtvirtinti tiesiogiai dirbdamos su
jaunuoliais, o taip pat ir su jumis. Kiekviena mokykla taiko savo nustatytas rizikos mažinimo
priemones, daugumoje atvejų jos sureguliavo pamokų pradžias, pertraukas, pietų pertraukas
ir dienos pabaigą, o kai kuriose bendruomenėse vidurinių mokyklų pietų petrauka buvo
sutrumpinta vidutiniškai iki 30-40 minučių, sumažinant laiką, kiek jaunuoliai gali būti ne
mokykloje.
Dabar artėja tas metų laikas, kai mokyklos paprastai pradeda ruoštis ketvirčio pabaigos
šventimams, tokiems kaip kalėdiniai koncertai, vaidinimai, vakarėliai, šokiai ir pantomimos.
Tačiau šie metai labai skirsis, nes mes laikomės mums duotų patarimų, pavyzdžiui dėl
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dainavimo. Mokyklos ieško kūrybingų būdų švęsti sezoną, pavyzdžiui, dalis mokyklų
organizuoja renginius internete. Norėčiau paprašyti tėvų ir globėjų paramos šiuo ypatingu
metu. Žinau, kad kai kurios mokyklos gavo iš tėvų gana rėksmingų skundų dėl to, kad nebus
kalėdinių koncertų.
Tačiau bet kokiu atveju tai ne mokyklos kaltė. Mes vis dar tebegyvename siautėjant rimtam
virusui, ir Aberdeeno apskrityje pastaruoju metu stebimas susirgimų padaugėjimas, todėl
privalome viską padaryti, kas įmanoma, kad būtų laikomasi nurodymų ir patarimų, kurie
buvo sudaryti visų apsaugai.
Aš taip pat norėčiau pasinaudodamas šia proga padėkoti didžiajai tėvų ir globėjų daliai, kurie
buvo tokie paslaugūs mokyklų darbuotojams per šiuos sunkius laikus. Prašome atsiminti, kad
mūsų raštinių darbuotojai daro viską, ką gali, šiomis labai sudėtingomis aplinkybėmis, tačiau
kartais atsakymai į tėvų klausimus gali ateiti šiek tiek vėliau, nei įprastai. Taip pat norėčiau
pabrėžti, kad mes visiškai netoleruosime agresyvių ir įžeidžiančių užklausų, - toks elgesys
nebus toleruojamas, ir tai labai nepadeda jaunuoliams duoti gerą pavyzdį.
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