
During the Covid 19 Pandemic we are keen to ensure that all our pupils have appropriate 

support to complete their school work and to continue to have, as far as is possible,  the 

same standard of pastoral support which we provide to our children whilst at school.  

 

We have made several attempts to contact you to ensure that your child is continuing to 
benefit from the learning opportunities we have provided and to ensure that they remain safe 
and well. We apologise if there are circumstances that are causing difficulties and would like 
to hear from you if that is the case.   
Therefore, we would urge you to contact the school as we are becoming increasingly 

concerned that following these attempts we have not been able to make contact with 

you.   Can you please email the school office at…………….to provide current contact 

numbers so that we can talk to you and then one of the pastoral team will phone you. We 

urge you to contact us by………..so that we can be assured that all is well.  

 

If we do not hear from you by this date we will feel compelled to contact Children’s Services 

and request that they contact you to satisfy us as to your children’s welfare.  

 

 

În timpul Pandemiei Covid 19, vrem să ne asigurăm că toți elevii noștri au sprijinul adecvat 

pentru a-și finaliza activitatea școlară și pentru a continua, pe cât este posibil la același 

standard, avand sprijinul educational pe care îl oferim copiilor noștri în timp ce sunt la 

școală. 

 Am incercat de mai multe ori sa va contactam pentru a ne asigura că copilul  

dumneavoastra  beneficiaza în continuare de oportunitățile de învățare pe care le-am oferit 

și pentru a ne asigura că vor rămâne în siguranță și bine. Ne cerem scuze dacă există 

circumstanțe care provoacă dificultăți la invatare și am dori să auzim de la dvs. dacă acesta 

este cazul. 

 Prin urmare, vă rugăm să contactați școala, deoarece suntem din ce în ce mai îngrijorați că 

în urma acestor încercări nu am reușit să luăm contact cu dumneavoastra. Vă rugăm să 

contactati oficul scolar printr-un e-mail la ……………. sa ne furnizati numerele de contact 

(telefon) curente, astfel încât să putem vorbi cu dumneavoastra  și apoi să va poata suna 

unii dintre profesori noștri. Vă rugăm să ne contactați până la …… .. pentru a putea fi siguri 

că totul este bine. 

  

Dacă până la această dată nu auzim de la dvs., ne vom simți obligați să contactăm Protectia  

Copiilor și să solicităm ca aceștia să vă contacteze pentru a ne satisface în ceea ce privește 

bunăstarea copiilor dvs. 


