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15.04.2021
Sevgili ögrenciler, sevgili velilerimiz!
Hasta sayisi devlet tarafindan belirlenmis bir seviyenin altinda kaldigi takdirde Nisan ayinin 19. dan
itibaren okulumuz tekrar açilacaktir. Dolayisiyla lütfen daima sayilarin son durumu ile ilgili bilgi edininiz.

Nisan ayinin 12. den bu yana okulda okuyan ve çalisan tüm insanlarin düzenli olarak bir test yapmasi
gerekmektedir. Bu durumda okulun açilmasi ile birlikte tüm okul personeli ve tüm ögrenciler haftada
iki kez bu teste tabi tutulacaktir.
Bu prosedür icin Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti okullara gerekli test kitlerini göndermis bulunmakta.
Bu testler daima ilk ders esnasinda ve bir ögretmenin esliginde yapilacaktir. Yardima ihtiyaci olan veya
özürlü ögrencilerimizin bu testi evde aileleriyle yapmalari mümkündür. Bu sekilde yapmak istediginiz
takdirde lütfen bunu sinif ögretmenine bildiriniz. Ayni sekilde diger ögrencilerimizde doktorda yahut
baska bir test merkezinde testi yaptirip 48 saat icerisinde bize bunun sonucunu gösterdiklerinde test
olmaktan muhaf olacaktir.

Test yaptirmak istemeyen ögrencilerimizin okula gelmesi yasaktir ve evde uzaktan egitime tabi olma
hakklari da yoktur. Kuzey Ren-Vestfalya okul yasasinin bir kanununa göre (§ 41 Absatz 1 Satz 2) ebeveyinler bu durumda çocuklarinin derslere katilmalarindan sorumludur.

Tekrar belirtmek isterim ki, bu testlerin amaci enfeksiyon sayisinin düsürüp kisiden kisiye bulasmasini
mümkün oldugunca hizla bir sekilde engellemektir. Çocuklarin tasalarini okulda dinleyip onlara bu
süreçte destek sagliyoruz.

Test prosedürünü gerceklestirirken tüm ögrencilerin ve personelin sagligini korumak için asagidaki
kurallara uyarak devam edecegiz:

•

Ögrencilerimiz okula iki günde bir A ve B grubu olarak yarim sinif halinde gelecektir.

•

Ögleden sonra ders verilmeyecektir, dolayisiyla dersler saat 13 de bitecektir. Ögleden sonra
verilen dersler uzaktan egitim sartlarina göre verilecektir.
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Çocuklarin plana göre okulda olmadiklari günler icin ayri bir grup acilacaktir. Bu gruba velileri
çalisan 5. ve 6. ögrencileri katilabilir. Eger cocugunuzun bu gruba katilmasinin istiyorsaniz lütfen bizi arayip kaydini yaptiriniz.
Ögrenciler okulda olsa da olmasa da dersler verilen ders planina göre islenecektir.
Siniflarin karismamasi için din dersi, secmeli dersler ve profil dersleri ögrencinin kendi
bulundugu sinif icerisinde verilecektir.
Önümüzdeki hafta B grubu ile baslanacaktir.

Pazartesi

Sali

Çarsamba

Persembe

Cuma

19.04. B

20.04. A

21.04. B

22.04 A

23.04. B

26.04. A

27.04. B

28.04. A

29.04. B

30.04. A

Daha önce hazirladigimiz hijyen konseptini uygulamaya devam edecegiz.
Tenefüslerde ögrencilerimiz onlara ayrilan bölümde bekleyip ögretmenleri tarafindan sinifa götürüleceklerdir.
Sizi tekrardan okulda görmek her nekadar güzel olsa da, lütfen önerilen kurallara birlikte uymayi unutmayalim. Ellerimizi düzenli olarak temiz tutalim, sosyal mesafeyi koruyalim, maskemizi takalim ve
daima yetekte bir maske bulunduralim.

8. siniftan itibaren yalnizca medikal maskeleri kabul edebiliyoruz. Alt sinfilarda gerektiginde istisnalar
olabiliyor.

Prosedürler ile ilgili sorulariniz oldugunda biza aramaktan çekinmeyiniz lütfen.

Saygilarimla
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