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Stimate părinte / îngrijitor 
 
Acesta este un mesaj pentru părinți / îngrijitori despre întoarcerea copiilor la școală 
începând cu luna septembrie 2020. 
 
Consiliul Municipal al oraşului Coventry lucrează în parteneriat cu toate școlile din oraș 
pentru a îi întâmpina pe toți copiii atunci când aceştia se vor întoarce la școală, în luna 
septembrie, după câteva luni foarte dificile atât pentru părinți / îngrijitori, cât şi pentru 
copiii și școli. Dorim să le mulțumim din suflet părinților / îngrijitorilor pentru munca 
depusă în această perioadă dificilă asigurându-vă că copilul / copiii dumneavoastră 
continuă să primească o educație. Am auzit de multe cazuri în care părinții / îngrijitorii, 
adesea în circumstanțe foarte dificile, au făcut tot posibilul ca să îl ajulte pe copilului lor 
la lecţii în timp ce școlile au fost închise pentru majoritatea elevilor. 
 
Unii copiii au avut norocul de a merge în continuare la școală în timpul blocajului. Aceşti 
copiii au mers la şcoală pentru că ori sunt copiii lucrătorilor critici sau sunt copiii 
vulnerabili sau pentru că ei fac parte din grupurile de ani care au început o revenire 
treptată la şcoală de la data de 1 iunie. 
 
Suntem convinşi că părinții / îngrijitorii sunt încântați de faptul că școlile se vor 
redeschide pentru toţi elevii în luna septembrie 2020, iar copiii se pot întoarce la 
programul lor obișnuit și vor putea beneficia de tot ceea ce li se oferă la școală. 
 
Guvernul s-a angajat să ofere un sprijin financiar semnificativ, ca urmare a închiderii 
forțate a școlilor, pentru a permite acestora să înceapă un program prin care să acopere 
orice lacune intervenite în educaţia copiilor. Toți copiii vor beneficia de această predare 
suplimentară, în special în primul trimestru care va începe în luna septembrie. 
 
În martie, când focarul de infecţie cu coronavirus (COVID-19) a fost foarte mare, 
guvernul a decis că nici-un părinte nu va fi penalizat sau sancționat pentru 
neprezentarea copilului la școală, deoarece școlile au fost închise pentru majoritatea 
copiilor, cu excepția acelor grupuri de elevi specificate mai sus.  
 
Întrucât acum circumstanțele s-au schimbat și noile măsurile luate de către guvern 
însemnă că copiii se pot întoarce în siguranță la școală. Este necesar ca toți copiii să se 
întoarcă la școală pentru a minimaliza pe cât posibil, impactul pe termen lung al 
pandemiei asupra educației, bunăstării și dezvoltării acestora. Știm că copiii nu numai 
că n-au mers la şcoală, dar au pierdut legătura cu prietenii lor și cu aspectele sociale 
mai largi pe care le oferă școala.  
 
În cazul în care copiii vor continua să lipsească pe o durată mai lungă de la şcoală, 
elevii riscă să rămână în urmă cu învăţatul. Copiii care absentează pentru perioade 
lungi de la şcoală tind să obțină rezultate scăzute la învăţătură atât în școala primară, 
cât și în cea gimnazială. De aceea Departamentul pentru Educație a confirmat că 
participarea la școală este din nou obligatorie de la începutul terimestrului de 
toamnă.  
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Aceasta înseamnă că de la data de 2 septembrie 2020, se aplică regulile obişnuite 
privind participarea la școală, inclusiv: 
 
• Este datoria părinților de a își trimite copilul / copiii la școală în mod regulat, dacă 

aceştia sunt de vârstă şcolară;  
• Este responsabilitatea școlilor să înregistreze prezența la clase și să noteze 

absenţele  
• Autoritatea locală este în măsură să îşi reia dreptul de a aplica sancțiuni legale, 

inclusiv avize de atenţionare și procese care pot duce la urmărirea penală în instanță 
judecatorească pentru absențe persistente.  

 
În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la întoarcerea copilului dumneavoastră la 
școală, atunci când se va redeschide în septembrie, atunci va trebui să discutați cu 
școala, în mod direct, îngrijorările / nemulţumirile dumneavoastra. Școala poate să vă 
reasigurare cu privire la măsurile de protecție pe care le-a pus în aplicare și de faptul că 
toate școlile lucrează îndeaproape cu departamentul de sănătate, serviciile autorităților 
locale și alte agenții care pot fi, de asemenea, în măsură să le ajute în cazul în care va fi 
necesar.  
 
În plus, autoritățile locale consideră că nu ar fi indicat să vă luaţi copilul de la şcoală 
pentru a merge într-o vacanță în familie sau pentru vre-un alt motiv, odată ce școlile vor 
fi redeschise, deoarece copilul dumneavoastră va pierde asistenţa suplimentară oferită 
pentru a reduce decalajul datorat de lipsa învățăturii / lecţiilor din perioada de blocare. 
Dacă vre-unul dintre părinți / îngrijitori va dori să-şi ia copilului de la școală pentru o 
perioadă de timp, acesta va trebui să facă o cerere pentru absenţe motivate urmând 
procedura de “cerere de absenţă de la școală” (“request for leave of absence”) a 
școlilor, acordând suficient timp pentru ca directorul şcolii să ia în considerare dacă 
există sau nu circumstanţe excepționale. Atunci când copilul dumneavoastră merge la 
școală în mod regulat, atunci copilul va putea beneficia din plin de lecţiile predate şi va 
învăţa mai repede şi mai bine. Orice absenţă neautorizată de școală poate rezulta în 
sancțiuni. 
 
După atâta perturbare în educația copilului / copiilor dumneavoastră din ultimele luni, cel 
mai important lucru este acum ca școlile și părinții să lucrează împreună pentru a-i 
readuce pe copiii la școală şi cu lecţiile le zi. Personalul şcolii este gata să vă asculte, 
aşa că vă rugăm să îi contactați în cazul în care aveți vre-o grijă sau nemulţumire și 
dânşii vor încerca să vă ajute. 
 
Vă dorim toate cele bune atât dumneavoastră și copilului dumneavoastră pentru anul 
şcolar care urmează. 


