Coronavirus - Eğitim Bölümünün Veli Bilgileri

Regensdorf, 4 Haziran 2020
Sevgili ebeveynler
Umarım bu mektup size son kez Covid 19 salgını ve Regensdorf'taki günlük okul hayatı üzerindeki
etkileri hakkında bilgi verecektir.
Yaz tatilinden önce anaokulu, 1. ve 4. sınıflarda oryantasyon akşamı ve ziyaret dersleri:
• Anaokulu oryantasyon akşamı iptal edildi (anaokuluna gönderilen mektupta)
• Yeni anaokulu öğretmenleri için anaokulunda ziyaret edilen öğleden sonra gerçekleşir (ebeveynler
çocuklarına sadece Kiga topraklarında eşlik edebilir)
• 1. ve 4. sınıftaki dersler yapılmaz (derslerin karıştırılması gerekmez!)
• DaZ-Kiga'da ebeveynler ve çocukları ayrı ayrı davet edilir
Yüzme ve spor dersleri:
• Yüzme dersleri her zaman zaman çizelgesine göre tekrarlanır. İstisna: Pächterried ve Watt okul
binalarındaki 1. sınıflar (toplu taşıma nedeniyle).
• Jimnastik ve spor dersleri kısıtlama olmaksızın yapılır. Derslerin vestiyerlerde karışmasına izin
verilmez.
Ders süreleri:
• Tüm ders zamanları normal programa geri döner
• Sınıflar, ders başlamadan önce okul alanında belirlenen toplantı noktalarında toplanır (derslerin
karıştırılması gerekmez)
• Saat 10 arası kademeli
Temel müzik eğitimi (MGA):
• 2. sınıftaki MGA dersleri zaman çizelgesine göre yapılır
Mezuniyet partileri, geziler, geziler, okul gezileri, kamplar:
• Yaz tatiline kadar tüm günler ve geziler, geziler ve okul gezileri yasak
• Sadece sınıf birliğindeki mezuniyet partilerine okul tesislerinde izin verilir
• Ebeveynlerin sınıfların dahili etkinliklerine erişmesine izin verilmiyor

Veliler Konseyi / Veliler Forumu ve velilerle tartışmalar:
• Ebeveyn konseyleri, yönetim kurulu üyeleri ve veli forumları toplantı ve toplantıları yaz tatiline
kadar yapılmayacaktır.
• Her türlü veli görüşmesi video konferans veya telefonla yapılır (istisna: ISR çocuklarıyla yer
görüşmeleri okulda yapılır)
Okul alanına erişim:
• Yaz tatillerine kadar, okul alanına ve ebeveynler için okul binasına erişim kesinlikle yasaktır.

16 Mart'tan bu yana geçen bu zor zamanda büyük anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder,
umarım yeni öğretim yılı 17 Ağustos 2020'de "gerçek normallik" ile başlayabilir. Size içtenlikle iyi bir
yaz zamanı diliyorum!
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