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Mesafe-Hijyen-Maske kuralları hakkında bilgiler ve videokonferanslar

Değerli veliler ve velayeti olanlar,
Federal Cumhuriyeti Almanya‘da enfeksiyonların sayısının oldukça düşmesi ülkemizde yaşayan insanlarin
pandeminin en başindan beri üstün sorumluluk sahibi olması sebebiyle gerçekleşmiştir.
Enfeksiyon sayılarının dahada düşebilmesi için hepimiz Sağlık Bakanlıklarin öngördüğü önlemleri büyük
bir özveriyle uygulamak zorundayiz. Bu esnada okulumuzun hijyen kurallarina uygun bir şekilde aldığı
tedbirler koşulsuz uygulanmasi gereklidir.
Kanunen (§3 Abs. 1 Satz 1, corona virüsü ile mücadelede ikinci düzenleme) okullarda maske
takılması zorunludur. Bu karar nüfusun coğunluğunun sağlığı göz önünde bulundurularak alınan
bir karardir. Bu alınan karar hukuki değer kavramlarımızı ve maskenin bilimsel olarak faydalarını
ve zararlarını göz önünde bulundurarak alınan bir karardır.
Okuldaki maske zorunluluğu kendimizi ve özellikle sosyal çevremizdeki insanların korunması
amacıyla alınan bir tedbirdir.
Mesafeyle ilgili film projesine rağmen ve bu konuyu coğu kez ele almiş olmamiza rağmen, malesef bu
uygulamalar bazı öğrenciler tarafından göz ardı edilmektedir.
Bu sebeple ikinci dönemde üçüncü kez kurallara uymayip mesafeyi korumayan ve maske takmayan
öğrenciler o gün için dersten çıkartılıp eve gönderilecektir (§ 82 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes). Bu
durumda sınıf öğretmeniniz sizi bilgilendirecektir.
Okul ile ev arasında kuvvetli bir bağ oluşabilmesi için sizlerden önlemlerin uygulanması konusunda
desteğinizi esirgememenizi rica ederim. Toplum olarak herkesin kendine düşen payi göz önünde
bulundurarak sağduyulu olmasi gerekmektedir.
Hepimiz okullarin kapandığı sürede devletimizin ve ekonomimizin genel anlamda nasıl yıpradığına ve
öğretimle birlikte öğrencilerimizin karşılaştığı zorluklara şahit olduk. Çoğu insan okulların bizler için ne
kadar önemli bir vazifeyi üstlendiğinin farkına vardı ve okulların sunduğu eğitim ve bakım haklarının
değerini anladı.
Lütfen çocuklarınızla bu konuyu ele alarak konuşunuz ve onlara bu içinde olduğumuz durumun dahada
tehlikeye atmamak adina kurallara uyarak dikkat etmemiz gerektiğini anlatınız. Okullarin tekrar
kapanmaması için herkesin kendi adına sorumluluk sahibi olmasi gerekmekte olduğunu ve şimdiye kadar
alınan tedbirlerin boşa gitmemesi için, çocuklarınızla konuşmalısınız.

Sevgili Veliler, haberlerden duymuşsunuzdur, bazı videokonferans yapilan platformlar kimliği
belirlenemeyen insanlar tarafindan kötüye kullanılmıştır. Böyle durumları engellemek adına öğretmenler
çocuğunuza emniyet sebebiyle kısa bir süre için kamerayi açtırabilirler. Ayrica video üzeri yüz yüze
görüşme iletişimi kolaylaştırmaktadır. Lütfen bu konuyuda çocuklarinizla ele alınız.
Sevgili Veliler, son olarak okulumuzdaki öğretmenler adına sizlere yardımınızdan dolayı ve aziminiz için
teşekkürlerimizi sunarak okulumuzdaki danışma imkanlarına dikkat çekmek isterim. Içinde
bulunduğumuz durum bizi zorlayabilir. Yardıma ihtiyacınız olduğu vakit sınıf öğretmenleri, okul sosyal
hizmet uzmanı Frau Salzer ve Herr Bauer ve milli eğitim psikoluğumuz Frau Pietzschmann size destek
olacaktır. Bu konuda gerekli olan iletişim bilgilerini okulun internet sayfasından veya sekreterimiz Frau
Schäfer’den alabilirsiniz.
Sizlere ve ailelerinize tüm kalbimle iyi dileklerimi sunarım. Sağlicakla kalın. Çocuklarınızın ,,normal“
okula gelmesini dört gözle bekliyoruz. Bu durumu beraber birbirimize kenetlenerek, güvenerek atlatalım.
Saygılarımla,
gez. Tobias Diehl
Okul Müdürü

