
 

 

Data: 26 Februarie 2021 
 
Stimată comunitate Heritage, 
 
re: Trecerea procesului educațional la predarea la distanță pentru perioada 1-15 martie, ca urmare a deciziei nr. 47 a Comisiei 
Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică din data de 26 februarie 2021. 
 
Suntem cu toții conștienți că în ultimele săptămâni numărul de cazuri de infectare cu Covid 19 a crescut din cauza pandemiei. 
Săptămâna trecută, numărul a atins niveluri masive, iar aceasta a pus în dificultate sistemul medical deja suprasolicitat. În 
ciuda faptului că deja de un an vocile în societate au cerut tuturor să practice regulile simple dar eficiente de purtare a măștii, 
păstrarea distanței și întreținerea igienei, încă nu este cazul la noi și, ca rezultat, școlile vor trece online pentru o scurtă 
perioadă ca măsură preventivă pentru a reduce numărul de cazuri și a lua presiunea de pe umerii sistemului medical, care 
lucrează în toată capacitatea. Avem noutăți bune referitor la vaccinări, care vin în Moldova, și putem vedea impactul major 
pe care îl au vaccinurile în țări ca Marea Britanie sau Israel, căci le permit acelor societăți sa opereze în continuare, în ciuda 
pandemiei. Această etapă a crizei este total diferită față de provocările pe care le-am avut anul trecut. 
 
Comunitatea școlii Heritage a operat unul dintre cele mai sigure medii școlare posibile pe perioada pandemiei, dar și în acest 
an școlar. Am fost capabili să operăm la nivelul 2/3 al Matricei noastre de Management al Crizei de la 1 septembrie. 
 
Începând cu luni, 1 martie, și până la 15 martie inclusiv, trecem la predare online conform planului nostru de predare la 
distanță, care a fost cu succes testat în primăvară. Ca școală, suntem norocoși să avem o soluție de urgență și angajați 
experimentați care să opereze cu acest plan. Tatiana Popa este coordonatorul nostru pentru predare la distanță. Orarul 
zilnic al orelor va opera și va fi învățare vie, interactivă și sincronă. Linkul la site-ul nostru pentru planul la distanță este aici și 
v-am sugera să îl recitiți pentru a vă re-familiariza: https://sites.google.com/heritage.md/distancelearning/home 
 
Mergem în vacanța de primăvară de pe 5 până pe 8 martie, revenind la ore pe 9 martie. În total, vom oferi predare la 
distanță 9 zile, până revenim în sălile de clasă pe 16 martie. Nu pierdem lecții în această pandemie și educația continuă. 
 
Susținem eforturile angajaților noștri medicali, angajaților din prima linie și ale tuturor celor care asigură funcționarea 
societății noastre, iar noi ne asigurăm că educația nu este o victimă a Covid-19. Comunitatea Heritage a fost sursa noastră de 
putere pe parcursul acestor 12 luni, iar susținerea, răbdarea și înțelegerea au asigurat ca să operăm un model de educație 
efectiv și comprehensiv care, credem noi, oferă elevilor siguranță, normalitate și rutine, care sunt tare necesare în aceste 
timpuri extraordinare. 
 
Dacă aveți întrebări sau probleme, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la școală. Toate activitățile școlii, precum sunt 
buletinul informativ, adunările, sedințele online, conferințele cu părinții de săptămâna viitoare, pregătirile pentru examene și 
sărbători, precum sosirea primăverii, vor continua. Am devenit mai rezilienți și mai adaptabili parcurgând ultimele 12 luni. 
 
Mă mândresc mult cu echipa de angajați Heritage, cu elevii Heritage, cu comunitatea familiilor, cu partenerii Heritage și cu 
fondatorii noștri, pentru modul în care ne-am susținut și am lucrat împreună în tot acest timp. 
 
Noi suntem Heritage! 
 
 
Cele bune, 
Rob Ford 
Director 
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