Geschwister-Scholl-Realschule
Städt. Realschule für Jungen und Mädchen
- Sekundarstufe I -

Hülsmannstraße 46

45355 Essen, den 06.08.2020
Telefon: 0201/662634
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0201/8669500
E-Mail: kontakt@gsr-essen.de

Postanschrift: Geschwister-Scholl-Realschule, Städt. Realschule f. Jungen u. Mädchen
Hülsmannstraße 46  45355 Essen

Sevgili ebeveynler ve yasal vasiler,
Sizin ve ailelerinizin iyi olduğunu ve Korona dönemini sağlıklı bir şekilde geçirdiğinizi umuyoruz.
2020/21 öğretim yılı başlangıcı artık özel koşullar altında. Bu mektup ile, çocuklarınızı korumak için
okulumuzda uyulması gereken düzenlemeler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

-

Okul faaliyetleri
Dersler normal şekilde devam edecek. Çocuklarınız her gün okula gitmeli ve mümkün olduğunca çok
ders almalıdır. Aşağıdaki kurallar geçerlidir:
Maske takma zorunluluğu
Artan enfeksiyonlar sayısı nedeniyle, Eğitim Bakanlığı okuldaki herkesin okul tesislerinde ve ayrıca
dersler sırasında maske takması Sart koşmuştur. Tüm çocukların ders alması gerektiğinden, öğrenciler
ve öğretmenler arasındaki sosyal mesafe korunamamaktadır. Maske gereksinimini, olası enfeksiyonları
önlemeye yöneliktir. Lütfen çocuklarınızın her zaman yanlarında maske taşıdıklarından emin olun.
Maskesiz çocuklar derslere katılamazlar. Maske gerekliliğini ihlal eden veya diğer önemli hijyen
kurallarını (ör. Öksürme veya hapşırma kuralları) göz ardı eden okul çocukları tarafımızdan eve
gönderilecek, daha küçük öğrenciler alınmalıdır. Kendimizi ve nihayetinde sizi ve ailenizi ancak herkes
kesinlikle kurallara uyarsa koruyabiliriz.
Dersler
Dersler sınıflarda ve 7. sınıftan itibaren kurslarında yer alacaktır. Öğrenciler her zaman sabit
sandalyelerde oturacaklar. Korona hastalığı durumunda enfeksiyon zincirlerinin izlenebilmesi için
mevcudiyet ve oturma düzeni kesin olarak belgelenmesi gereklidir.
Mola ve yemek
Düzenli molaların yerini kademli mola süreleri alır, böylece sıkışık okul bahçesinde aynı anda çok fazla
öğrenci olmaz. Kantin su anda açılmadığından, lütfen çocuğunuzun yeterince yiyip içeceğinden emin
olun.

Daha önce hasta öğrencilerin korunması
Tüm öğrenciler okula gitmekle yükümlüdür. Çocuğunuzun Kovid-19 hastalığı seyri korkusuna yol açan
bir hastalığı varsa, çocuğunuzun tıbbi sertifika sunması üzerine okulda öğrenim görmekten muaf
tutulabilir. Muafiyet başvurunuzla birlikte bu sertifikayı yazılı olarak ibraz etmelisiniz. Çocuğunuz daha
sonra uzaktan öğrenmek zorundadır. Bu, okul müfredatının evde üzerinde çalışması gerektiği anlamına
gelir. Bir transfer durumunda değerlendirilir ve dikkate alınır. Sınıf çalışması genellikle okulda gerekirse
diğer çocuklardan ayrı olarak alınmalıdır.

Daha önce hasta olan akrabaların korunması
Evinizde birisinin ciddi bir Kovid-19 hastalığı korkusuna yol açan önceden var olan ciddi bir hastalığı
varsa, çocuğunuz ancak istisnai durumlarda ve kısa bir süre sınıftan muaf tutulabilir. Bunu yapmak için
yazılı bir başvuru ve sağlık raporu sunmalısınız. Çocuğunuz daha sonra uzaktan öğrenmek zorunda
kalır.
Çocuklarda korona vakaları/ hastalıkları ile basa çıkmak
Okulda bir korona vakası meydana gelirse veya korona hastalığı olan bir öğrencinin farkına varırsak,
derhal sağlık departmanını bilgilendireceğiz. Bu daha sonra alınacak önlemlere karar verir. Çocuğunuz
kendini hasta hissederse (ör. öksürük, burun akıntısı vb.), çocuğunuzun okula gitmesine izin verilmez.
Okula gitmek ancak semptomlar geçtikten sonra mümkündür. Şüphe durumda, lütfen yerel sağlık
departmanını arayınız. Ateş ve ishal durumunda veya tat alma duyusunun kaybolması durumunda
doktora başvurunuz. Kovid-19 hastalığı durumunda veya hasta bir kişiyle temas halinde karantina varsa
çocuklar yine uzaktan öğrenmek zorunda kalıyor.

Riskli bölgelerden geri dönenler
Siz ve çocuklarınız bir korona riski bölgesinde kaldıysanız, 14 günlük karantina almakla yükümlüsünüz
veya karşılık gelen bir negatif korona testi gösterebilmelisiniz. Bu kurala uymazsanız, suçlu durumuna
düşersiniz ve herkesin sağlığını tehlikeye atmış olursunuz. Lütfen bu kuralı çok ciddiye alin. Lütfen bu
mektubu çocuğunuzla okuyun, tartışın ve imzalayın.

Size, çocuğunuza ve bize okula iyi bir başlangıç diliyoruz!
O. Kehlert, Okul Müdürü

Teşekkür onayı

Bu mektubu okuduk ve çocuğumuzla/ çocuklarımızla tartıştık.
Çocuğun adi: __________________________________

________________________________
Tarih/ Yasal vasinin imzası

Bitte diese Seite in der Schule abgeben

Bestätigung der Kenntnisnahme

Ich/Wir haben dieses Schreiben gelesen und mit unserem Kind/unseren Kindern
besprochen.

Name des Kindes: _______________________________

_______________________________
Datum/Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

