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8 Ekim 2020 

 

Değerli Ebeveynler ve Bakıcılar, 

 

Re: Kısa Hafta Ebeveyn Konsültasyonu Sonuç 

 

Stanley Road İlköğretim Okulu ve PHMAT valileri, okul haftasının yapısındaki bir 

değişiklikle ilgili olarak 25 Eylül'de ebeveynler ve bakıcılar ile bir görüşme başlattı. 

Önerilen bu değişikliğin ardındaki mantık, derslerde daha fazla tutarlılığa izin vermek 

ve bu nedenle Stanley Road'da çocuklara sunulan yüksek eğitim kalitesini daha da 

artırmaktı. Bir Cuma günü erken bitiren çocuklar, Cuma öğleden sonralarının 

öğretmenler tarafından ek eğitim yapmak ve yetkili PPA görevlerini tamamlamak için 

kullanılacağı anlamına gelirdi, bu da sınıfta bir azalmaya ve öğretim ekibimizin 

becerilerinin daha da artmasına neden olur. Okul zaman çizelgesi, çocukların 

herhangi bir öğrenme zamanını kaybetmemelerini sağlamak için Pazartesiden 

Cumaya (1,15) uygun şekilde ayarlanacaktı. 

 

Ebeveynlerimizin, bakıcılarımızın ve personelimizin görüşleri Stanley Road'da bizim 

için son derece önemlidir ve onlardan aldığımız desteği her zaman takdir ettik. Bu 

istişarenin bir parçası olarak memnuniyetle karşılanan bir dizi yanıt aldık. Bazı geri 
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bildirimler olumluyken bazıları öyle değil. PHMAT CEO'su, Baş Öğretmen ve tüm 

Valiler yerel toplumumuz tarafından ortaya konan yorumları, önerileri ve endişeleri 

okudu ve tamamen değerlendirdi. Mevcut Covid-19 salgını ile ilgili olarak teklifimizin 

zamanlamasını da değerlendirdik ve bu değişikliğin ailelerimize ve öğrencilerimize 

neden olabileceği ek endişe ve bozulma. Vakıf, Valiler ve Baş Öğretmen bu nedenle 

ortak bir karar alarak şu anda daha kısa okul haftası teklifine devam etmeme kararı 

aldı. 

 

Ebeveynlerimize, bakıcılarımıza ve okul topluluğumuza destekleri için ve endişelerini 

dile getirmek ve desteklerini sunmak için uygun kanalları kullananlara teşekkür 

ederiz. 

 

Saygılarımla 

 

  

Philip Johnson 

Vali Başkanı 

(Tam yönetim organı David Brownsword ve PHMAT adına imzalanmıştır) 
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