Corona şartlarında eğitim – 14.12.2020 ile 18.12.2020 tarihleri arasındaki ders
kuralları

Saygıdeğer Veliler,
bugün, değişik medya kanallarından öğrendiginiz gibi, önümüzdeki haftadan
itibaren, günden güne artan Corona vakalarını kısıtlama hedefi ile, sosyal
mesafe kuralları katılaştırılacaktır.
Bu sebepten dolayı, 14 Aralık ile 18 Aralık 2020 zaman dilimi için, şöyle bir
uygulama öngörülmüştür:
Okulumuzun bütün velileri, cocuklarının yüzyüze eğitimden çıkmalarını talep
edebilirler.
Şayet çocuğunuzun uzaktan eğitime katılmasını istiyorsanız, okulumuzun
internet sayfasında (https://www.wilhelm-busch-schule-hamm.de) bulunan
dilekçeyi kullanabilir veya bu dilekçeyi direk eMail aracılığı ile bize
ulaştırabilirsiniz (wilhelm-busch-schule@grwb.schulen-hamm.de). Istisnai
durumlarda, okulumuzun telesekreteri üzerinden de, çocuğunuzun uzaktan
eğitime katılmasını istediğinizi bizlere bildirebilirsiniz. Telefon numaramız:
02381-371 77 60.
Şayet çocuğunuzun uzaktan eğitime katılmasını istiyorsanız, çocuğunuz üçüncü
veya dördüncü sınıf öğrencisi ise, iServ üzerinden uzaktan eğitime katılmak
ZORUNDADIR. Çocuğunuz birinci veya ikinci sınıf öğrencisi ise, öğretmenleri
kendilerine eğitim paketleri hazırlayacaklardır ve çocuğunuz bu paketle evde
ders çalışmak ZORUNDADIR. Birinici ve ikinci sınıf öğretmenleri cocuğunuz ile
telefon aracılığı ile irtibat halinde olacaklar ve gerektiğinde dersleri ile ilgili
cocuğunuzun sorularını cevaplayacak ve eğitimleri ile ilgileneceklerdir.
Şayet çocuğunuzun uzaktan eğitim görmesine karar verirseniz, bu önümüzdeki
bütün hafta için geçerli olacaktır. Enfeksiyondan korunma açısından, uzaktan
veya yüzyüze eğitim arasında atlamak mümkün değildir.
Şayet önümüzdeki hafta içinde çocuğunuzun sınıfı için sınav öngörülmüştü
ise, çocuğunuzun ve sizin sorumluluğunuzu hafifletmek için, bu sınav veya
sınavlar iptal edilecektir.

Bildiğiniz gibi, resmi Noel Tatili’nden önceki iki günde okullar kapatıldığı gibi,
tatilin akabindeki iki gün de (7 ve 8 Ocak 2021) Noel Tatil’i, okullar
KAPATILARAK, uzatılmıştır. Bu iki gün de, sadece acil durumlarda çocuğunuzu
okula göndermeniz mümkün olacaktır. Şayet resmi tatilin akabindeki, okulların
kapatıldığı iki gün içinde cocuğunuzu okula göndermek zorunda iseniz, bununla
ilgili bize değisik dijital kanallarla iletmeniz gereken dilekçeyi çok yakında
okulumuzun internet sayfasında bulabileceksinizdir.
Bu bilgileri Sizlere böyle kısa vadeli iletmek zorunda kaldiğımız için çok üzgünüz.
Fakat bizler için de, Bakan’ımızın bugünkü medya açıklaması sürpriz oldu. Eğitim
Bakanlığı‘nın da bu konu ile açıklaması bizlere saat 13.32’de, yani
öğrencilerimizi evlerine uğurladıktan sonra ulaştı.
Bu vesile ile hepinize kutsal ve sağlık dolu Noel’ler ve huzur dolu bir Yeni Yıl
diliyoruz.

Evde kalın, sağlıklı kalın.

Okulumuzun kadrosu adına yürekten selamlarla
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(Müdür yardımcısı)

