Hamburg, 28.01.2021

Veliler ve Öğrenciler mektubu no.4, 2021
Değerli veliler ve öğrencilerimiz,
sizlere iyi uzatılmış haftasonu dileklerimi sunuyorum.
Nihayet 3 gün görüntülü ders ve ödev yapmadan geçirebileceksiniz :)
Değerli veliler, çocuklarınız bu zorlu süreci gerçekten çok iyi idare ediyorlar! Devamsızlıklar çok az ve tekniksel
problemlerde çözüme ulaştı.
(Eğer yinede sizlerde tekniksel problemler mevcut ise lütfen hemen sınıf öğretmenine veya: 0163 721 1957 bu
numaraya ulaşn.)
Önümüzdeki zaman dilimi için birkaç bilgi:
Corona hakkında
Neyse ki kısıtlamlar işe yarıyor ve Corona Virüs hasta sayısı gittikçe düşüyor. Lakin yinede ne yazık ki hala çok
fazla kişi ölüyor ve hastanelerde yoğun bakımlar tıklım tıklım.
Ayrıca mutasyona uğramış ve daha bulaştırıcı bir Virüsün Almanyaya da ulaşması endişesi var. Eğer böyle bir şey
olucaksa şayet, İngiltere, İrlanda ve Portugiz gibi ülkeler ile şartlarımız aynı olucaktır. Bu durumun
gerçekleşmemesi için, hepimiz Hamburg eyaletinin kısıtlamalarına ve verilen kararlara uymalıyız. En önemlisi de
görüştüğümüz kişi sayısını azaltmalıyız.
Bizim okulda Corona durumu:
Bizde farkındayz sayıların azaldığı. Noel bayramından beri bize 4 Corona Virüs vakası bildirildi.
Online eğitim süresinin uzatılması
Hamburg eyalet hükümetinin aldığı karara göre, tüm corona önlemleri 14.02.2021'e kadar uzatılacaktır. Yani bu
durum okullar için de geçerli olmak üzere online eğitim bir süreliğine devam edecek demektir. Ondan sonra
neler olur bilmiyoruz lakin ihtimal o ki, online eğitim mart tatiline kadar devam edebilir.
Acil bakım servisi

Çocuklarınıı acil bakım servisine yazdıran anne ve babalara acil bakım günlerini biraz azaltma imkanı olup
olmadığını sorup bunu tetkik etmelerini rica ediyoruz.
Katılım mecburiyeti
Öğrencilerin olduğunca dersleri anlamaları için online derslerde yüksek katılım sayılara ulaşmamız önemli. Bu
yüzden hastalık durumlarında çocuğunuzun hasta olduğunu sekreterya'da bildirmeyi unutmayın lütfen.
Beklentimiz, ders vakitleri içerisinde öğrencinin derslere katılım sağlaması yönünde. Eğer kısa bir mola vermeye
ihtiyaç duyuyorlar ise, bunu ders öğretmenine chat kısmından yazarak bildirmeleri gerekir. Aynı şekilde tekniksel
problemler yaşanıyorsa. Yoksa ne yazık ki yoklamada o ders için özürsüz katılım sağlanmadığı not edilecektir.
Video konferanslar ile ilgili
Yaşı biraz daha büyük olan öğrencilerimiz kameralarına açmayı pek sevmezler. Bu durum kabul edilebilir lakin en
azından dersin başında selamlama'da kameralarını açmalarını rica ediyoruz.

Online eğitim sistemini geliştirmek için anket
Gelecek haftalarda sizlere sınıfların yazışma grupları üzerinden anket ulaştırılacaktır. Sizden ricamız, sizin ve
çocuğunuzun bu anketi doldurması ve görüşlerinizi belirtmeniz.
Mart tatili
01.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında mart tatili olucaktır.
Son okul günü yanı 26.02.2021 de dersler saat 13.00 de bitecektir. Tatilden sonra ki ilk okul günü normal ders
planına göre işlenecektir.
Ailevi ve özel durumlarda yardım alabileceğim yerler?
Sizler için münasip ve uygun iki sayfa bulduk:

https://www.coreszon.com/de/
https://www.familien-staerken.info/home.html
Sizleri gönülden selamlıyorum.
Size ve ailenize sağlık dileklerimi sunuyorum.
Barbara Kreuzer

