Coronavirus - Eğitim ve Okul Bakımı Başkanından ebeveyn bilgileri

Regensdorf, 6 Mayıs 2020

Sevgili veliler
Öncelikle okulla olan çok iyi işbirliğiniz ve son 8 haftadaki sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Umarız sağlıklı ve iyisinizdir. Federal Konsey, genel koşullar da dahil olmak üzere okulları 11
Mayıs'tan itibaren açmaya karar verdi. Bununla birlikte, kantonlar onu nasıl uygulamak istediklerine
karar vermekte özgürdür.
Kanton gereklilikleri
Eğitim Müdürlüğü ve Volksschulamt Kanton Zürich, 5 Haziran 2020'ye kadar okulları sadece “yarı”
açmaya karar verdi. Bir sınıfta 15'ten fazla çocuk olmayabilir, bu da düz dilde yarım sınıf dersleri
anlamına gelir. Aynı şekilde, haftada çocuk sınıf derslerindeki ders sayısı yarıya indirildi. Bireysel
yarım sınıflar karışmayabilir, bu da sınıfların kademeli olarak başlaması ve bitmesi ile sonuçlanır. Yaz
okullarına kadar tüm okul etkinlikleri, geziler, okul gezileri ve sınıf kampları yasaktır.
Regensdorf ilkokulunda uygulama
Bu kanton şartlarını uyguladık ve 11 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar dört hafta planladık. Yarım sınıf
dersleri anaokulundan veya okuldan sınıf öğretmeninin size verdiği özel bir programa göre yapılır.
Sınıfta sadece matematik, Almanca, İngilizce, Fransızca ve NMG konularında çalışmaya karar verdik.
Evden uzaktan eğitim öğrenciler için Çarşamba sabahı devam eder. Sınıf öğretmeninden tüm
detayları zamanında öğreneceksiniz.
Koruma kavramı
Çocukların, öğretmenlerin ve çalışanların güvenliğini ve sağlığını garanti etmek için hijyen kuralları
uygulanmaya devam etmektedir. Ev görevlileri, yüzeylerin dezenfekte edilmesinden (günde en az iki
kez) sorumludur ve ellerinizi yıkamak için yeterli sabun dispenseri ve tek kullanımlık kurutma
havluları sağlar. Sınıflarda düzenli havalandırma vardır. Öğretmenden çocuklara olan mesafe
genellikle 2 metre olmalıdır. Yarım sınıflar buluşmaz ve molalar ayrı ayrı yapılır ve gerçekleştirilir.

Okula giden yol
Okul bakımı ve toplum polisi, kibarca sizden ebeveyn olarak çocuğunuzu araba ile okula
götürmemesini ister. Bu şekilde okul tesislerinde ve anaokullarında gereksiz trafikten kaçınırsınız.
Çocuğunuzu kararlaştırılan zamanda okula gönderin, böylece okula / anaokuluna şaşırtıcı bir şekilde
varış ve giriş sorunsuz bir şekilde devam eder, teşekkür ederim! Ebeveyn olarak sizin için (akrabalar
ve tanıdıklar dahil), 5 Haziran'a kadar okul tesislerinde bir yasak bekleniyor, böylece mümkün
olduğunca az sayıda yetişkin buluşuyor. Posterler buna dikkat çekiyor. Anlayışınız için teşekkür
ederiz.
Müfredat dışı destek başkanı Nadine Weibel'den bilgi
Yüz yüze dersler yeniden başlatıldığında bile, mümkün olan her durumda çocuğunuza özel olarak
bakmanız gerektiği ilkesi kalır. Okul sonrası bakım, hijyen ve güvenlik düzenlemelerine uygun olarak
basitleştirilmiş bakım sunmaya çalışır, ancak yalnızca kendinizi başka türlü organize edemiyorsanız
bundan yararlanabilirsiniz. 11 Mayıs ve muhtemelen 8 Haziran 2020'ye kadar olan dönemde
müfredat dışı bakım hakkında daha fazla bilgi, belediyenin ilgili ana sayfalarında ve Regensdorf'taki
ilkokulda bulunabilir.

Şimdi normal çalışma yolunda dört hafta boyunca olumlu bir umut bekliyoruz. Desteğinizle birlikte
yapabiliriz, çok teşekkür ederim!

Bu metin makine çevirisi yapılmıştır.
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