GS Mühlenbergin Sevgili Velileri!

Hannover, 02.11.2020

Sizlerin haberlerden de öğrendiğinize göre aşşagı saksonya eyaletinde gittikçe artan
enfeksiyon sayısı nedeniyle sosyal haytatımıza yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Siz bu
kısıtlamaları www.niedersachsen.de/download/160245
Adresinden okuyabilirsiniz.
Aşşagı saksonya eyaleti önümüzdeki zaman için yeni bir yol planı geliştirdi. Bunu kültür
bakanlığının 30.10.2020deki Mektubunda okuyabilirsiniz.
Sizleri bu konuda bilgilendirerek genel bir bilgi ile okulumuzun bu yönde aldığı kararları
taktim etmek istiyorum.
Şayet belirlenmiş bir Covid-19 Hastalığı okulumuzda varsa ya tüm sınıflar veya belli sınıflarda
çocuklar karantinaya aynı zamanda evde öğrenim (uzaktan eğitime) gönderilecektir. Bütün
okullar bugünden itibaren enfeksiyon sayısına göre ve alınan tedbirlere göre sağlık
memurluğu yaparak 2 tedbir var. 1. Tedbir A veya 2. Tedbir B. Bu iki tedbiri aşşağıdaki
gösterilen Tabloda toparladım. Daha fazla bilgiyi sınıf öğretmeninden alabilirsiniz

Farklılık

Tedbir A

Tedbir B

7 günlük görülen hasta sayısı
Hannoverde 100 Altındaysa

7 Günlük görülen hasta sayısı
Hannoverde 100den yüksek
olursa

Okulun yeri/ Okul
kanununun yerine
getirilmesi
Mecburi bakım

Sadece okulda

Okulda ve Evde günlük değişmeli.

Yok

Okul binasına
girmek

Saat 8.00 ile 8.15 arasında 2
değişik kapıdan maskeyle.

Maske koruması

Her yerde, sadece derste maske
takilmayacak
Sınıfta bu kural geçerli değil.

Dilekçeyle belirli önemli
sebeplerden dolayı çocuk bakımı.
Saat 8.15 ile 9.00 arası Merkez
giriş kapısından 1.5 metre aralık
bırakılarak.
Her yerde, sadece derste Maske
takilmayacak.
Evet her yerde

Aralık bırakma en
az 1.5m
Teneffüsler

Değişik zamanlarda değişik
sınıflarla okulun bahçesinde

Günlük Ders
Programı
Ek dersler

Geçerliliğini koruyacak.

Anne ve Babalara
okul binasında

Önceden bildirimle her zaman

Devam edilecek değişik bitiş
saatlerine dikkat ediniz.

Değişik zamanlarda grup olarak
sınıflar değişik ayrı ayrı yerlerde
Ders saati ile bağlantılı olarak
Geçerliliğini kısıtlama ile
koruyacak.
Yapılmayacak
1. Sınıflar : 11.45-12.00 arası
2,3,4. Sınıflar: 12.45-13.00 arası

Genel olarak giremezler

Bu tedbirler bugünden öbür güne değişebilir. Bu yüzden şu andan ihtibaren hergün
çocugunuzun okul defterini kontrol ediniz veya okulun internet sayfasına bakınız. Değişikleri
biz size bu yollarla en kısa zamanda ulaştıracağız.
Her zamanki gibi en kısa zamanda bu mektubu farklı dillerde internet sitemizde bulabilirsiniz.

www.grundschule-muehlenberg-hannover.de
Değişikliklerde lütfen aşşagıdaki önerilere dikkat ediniz...
•
Okulun ders saati başlangıçlarındaki ve bitimindeki değişikliklere ve Giriş kapılarındaki
değişikliklere. Kapıların önünde beklemeyiniz sadece 1.5 metre aralık bırakırsanız
bekleyebilirsiniz. Okula gelirken verilen süreyi kullanınınz bilhasa Tedbir Bde.
•
Yeterli derecede kahvaltılık yiyecek ve içecek. Şu sıralar okulun yiyecek verme imkanı
sınırlı.
•
Tedbir A uygulandıgında ders saati dışında okulda çocuklarınız maske takmak
zorundalar. Bu yüzden çocuklarınıza yedek bir 2. Maske vermeniz şayet 1. Maske
yırtılırsa.
•
Evdeki uzaktan eğitimlerde tüm ödevlerini iyi bir şekilde yerine getirmelidirler. Tüm
öğretmenler konuşma saatlerinde sorularınız için sizin hizmetinizde. Uzaktan
eğitimde yapılmayan ödevler okul kanunlarına uymamak demektir. Bu da bir cezayı
beraberinde getirir.
Biz ümit ediyoruz ki çocuklarınız sağlıklı bir şekilde bu kış ve enfeksiyonun etkili olduğu
aylarda sağlıklı bir çok şeyler öğrenirler ve severek okula gelirler.
En iyi selamlarımla

Stefanie Ramberg (Rektorin)

