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Saygideger Aileler
Saygideger Veliler,
Ben ümit ediyorum ki, sizler yeni yilda 2021 e iyi günler gecirerek girdiniz. 2021 yili da da
Coronavirus bizi ugrastiracak. Iyi ve güzel günler icin ve normal Bir yasam icin ümidimiz var.

Noel tatilinden önce sizlere yazmistim, tatilden sonra okula devam durumu kakkinda.
Biz planlamizda, Enfeksiyonun azalacagini ve kisitlamalarin kaldirilacagini ümit ettik. Bu ümidimiz
malesef gerceklesmedi Bu nedenle, kisitlamalarin devam edeck ve ayni nedenle cocuk yuvalarinda ve
okullarda iliskiler azaltilacak

1.Yariyilin bitimine kadar asagidaki kurallar gecerli dir.
. Ilkokullar. 11.01.15.91.2021 sanaryo. C uzaktan egitim ve cocuk bakimi
18.01. – 29.01.2021 sanaryo B. Degistirme modell ve
cocuk bakimi
. Lise ve bitirme siniflar ve BBS lerde : Sanaryo B Degistirme modelli
. Diger siniflar da ve BBS de. Sanaryo C uzaktan egitim.
Bilginize: 5.ve 6.siniflarda okulda ögrenci bakimi vardir.

Zihinsel bozuklugu olan Cocuklarin gittikleri okulla icin ayri kurallar var.
Bu okullari ayni ilkokullar gibi önce Bir hafta sanaryo C ye gececekler, daha sonra iki hafta boyu ca
sanaryo B ye gececekler. Ögrenci grupplari Sayet aralarinda mesafe birakamuyorlarsa daha kücük
grupplari ayrilacaklar.
Su kurallar hala gecerli: Eger 1, 5m masefe birakma imkani yoksa, tüm okulda Maske takmak
zorunlulugu vardir. Senaryo B uygulaniyorsa o zaman sadece otururken Maske cikarilabilir, cünkü bu
1, 5 metrelik arayi mümkün klar.
Yazili imtihanlar Senaryo B ve C de mümkün dür, sayer 1, 5m lik ara birakma imkani varsa ve sinif
yeter derecede büyükse. Kisitlamalarin kaldirilmasiyla normal ögretim planina dönülecektir, Eger
Enfeksiyon sayisi da Bir azalma olursa. Daha sonra Okulun bulundugu eyalet ve bölgesine ve
enfeksiyonun durumunda göre. Bu durum detayli Bir sekilde yeri ve zamani geldiginde aciklanacaktir.

Hicbir ögrenci bitirme imhanlari icin merak etmsin. Biz okullari bu konuda bilgilendirecegiz.
Corana döneminde imtihanlar hakkiyla yapilacakdir. Hic Bir ögrenci bu nedenle magdur durum da
kalmiyacaktir.

Sizleri, herzamanki gibi, yeni gelismeler, yeni kurallar ve karar lar hakki da bilgilendirecegim.
Sizlere 2021 yili icin kalpden hepinize sans ve her seyden önce saglik diliyorum!
Selamlarimla
Grant Hendrik Tonne

