Sevgili ebeveynler ve vasiler,
3 Ağustos 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara "Korona zamanında okul
düzeni” uyarlandı. Bazı önemli noktalarda, 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü itibaren okulunun
nasıl yeniden başlayacağı artık belli oldu. Sizleri yeni okul yılı için temel düzenlemeler
hakkında bilgilendirmek istiyoruz.
1.
Yeni yılda öğretim normal haline dönmüştür. Ancak her an okulun kapatılması
mümkündür. Bu durumda karantina zamanında dersler uzaktan eğitim ile olacaktır. Lütfen
internet sayfamızı ve öğrenme platformundaki bilgileri düzenli olarak kontrol ediniz. Uzaktan
eğitim için okulun en önemli platformu „Moodle“.
Dikkat: Uzaktan eğitim tamamen zorunludur ve ders notu için değerlendirilir.
2.
Genel olarak dersler eskisi gibi sınıf bazında olacaktır. Özel derslerde yani
„Differenzierungskurse“ hijyenik kurallarına uyularak bir düzenleme olacaktır. Yani mesafe
kuralı, saatler ve öğrencilerin oturduğu yerleri bir dokumanda yazılı olarak tutulacaktır.
3.
Okul binasında ve avlusunda ve yeni olarak ders sırasında maske takmak zorunludur.
Bu düzenleme bütün eyalette geçerlidir. Daha önceden bildiğiniz hijyen kurallarımız hala
geçerlidir. (Havalandırma, el yıkama, öksürük-hapşırma kuralları)
4.
Önemli. Korona semptomlarında çocuğunuz lütfen evde kalmalı. Soğuk
algınlığında bile, evde en az 24 saat gözlemlemeniz gerekir. Hastalık belirtileri olan çocukları
eve göndermeliyiz ve iyileşmeden okula gelmesi yasaktır. Aksi takdirde bir doktora görünmesi
gerekir.
5.
Okul başlamadan önceki 14 gün içinde riskli bir bölgede tatil mi yaptınız?
O zaman kendiniz ve çocuğunuz ya 14 gün karantinaya amalisiniz ya da bir Korona testi
yaptırmak zorundasınız. Lütfen negatif olan testinizi bize e-posta ile ulaştırın:
info@rsgodorf.de.
6.
Okul başlama saatinde avluya gelen öğrenci sayısın biraz kontrol etmek için okul
başlama saatleri iki farklı şekilde. Öğrencilere ilk gününde kesin zaman çizelgesi verilecek.
7.
Okulda binasında düzensiz bir kalabalık olmaması için "tek yönlü yol sistemi"
olacaktır.
8.
İstisnai durumlarda (Okul muafiyetin kaldırılması) lütfen çocuğunuzun sınıf öğretmeni
ile iletişime geçiniz. O size bütün seçenekleri ve tıbbi olan ya da rapor ihtiyaç konusunda
bilgilendirecek. Bu durumda uzaktan eğitim zorunludur ve tam olarak değerlendirilir.
Herkesi korumak amacı için kurallara uyacağız ve öğrencileri bu konuda yakından izleyeceğiz.
Belki okul ve ders kuralarını yeniden ayarlamak zorunda kalabiliriz.
Sizin de bildiğiniz gibi bu geçtiğimiz dönem herkes için zor ve hiç böyle bir durumla karsı
karşıya kalmamıştık. Tatil öncesi olduğu gibi, öğretmenlerimiz okul hayatına yaratıcılık ve
hayal gücü ile yeni bir perspektif katıyorlar. Hepimizin tek bir amacı var o da iyi bir eğitim
sağlamak.

Okul müdürleri olarak hepimize sağlıklı ve başarılı bir yıl dileği ile.
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