Krefeld,

Sevgili Veliler,
Kuzey Ren Vestfalya Eğitim Bakanlığı‘nın talimatı ile, eyaletteki bütün ilkokullara, 4.sınıfların 04 Mayıs
2020 tarihinde tekrar derslere başlayacağı Email ile bildirilmiştir. Eğitime önce ders saatleri azaltılarak
ve küçük öğrenci grupları halinde başlanacaktır.
Enfeksiyondan korunmak amacıyla gerekli acil önlemlerin alınabilmesi için sizin yardımınıza
ihtiyacımız vardır.
Krefeld’deki ilkokullarda uyulması zorunlu olan kural ve davranışları çocuklarınızla birlikte okuyup,
konuşunuz ve çocuklarınıza bu kurallara mutlaka uymaları gerektiğini bildiriniz.



Açık olduğu saatlerde, gerekli durumlarda okul sekreterliğine telefonla ulaşabilirsiniz.



Çocuğunuzun sağlık durumunu günlük kontrol ediniz. Çocuğunuzun hasta olmasından
şüpheleniyorsanız, çocuğu okula gönderemezsiniz. Okul idaresinin hastalık şüphesi gösteren
çocukları, ebeveynlerinin hemen okuldan almalarını isteme hakkı vardır.



Maske kullanımı zorunlu değildir, fakat isteyenler takabilirler.



İki insan arasındaki en az 1,5 metre olan sosyal mesafeyi koruma kuralı tüm okul binası
içinde ve okul bahçesinde geçerli ve zorunludur.



Sık sık ve olması gerektiği gibi el yıkamayı çocuklarınızla uyguladığınızı düşünüyoruz.



Çocuklar sınıfa girdikten sonra, tuvaletten çıkınca, teneffüsten sonra, yemekten önce ve
sonra mutlaka ellerini yıkamak zorundadırlar.



Çocuğunuza kesinlikle “Elleriyle yüzüne dokunmaması gerektiğini“ anlatınız.



Çocuğunuza öksürürken ve hapşırırken nasıl davranması gerektiğini öğretiniz.



Tuvaletler tek tek kullanılabilir. Tuvalet kullanımından sonra elleri yıkamak zorunludur.



Çocuğunuz okula giriş ve çıkışta yalnızca belirlenen kapı ve girişleri kullanabilir.



Koridorlarda oklarla belirlenen gidiş yönünü kullanmak ve bu işaretlere uymak zorunludur.



Okul binasına yalnızca ders planında belirtilen saatlerde girilebilir. Öğrenciler okula giriş ve
çıkışta diğer çocuklarla aradaki mesafeyi korumaya dikkat etmelidir.



Belirlenen saatlerde okul bahçesinde teneffüs yapılacaktır.



Kahvaltı teneffüsü yalnızca sınıflarda yapılacaktır. Yiyecek ve içeceklerin okul bahçesine
götürülmesi yasaktır.



Öğrenciler yalnızca kendilerine gösterilen sırada oturacaktır.



Ceket ve mantolar oturulan sıranın arkasına asılacaktır.



Ayakkabılar değiştirilmeyecektir.



Öğrenciler ders malzemelerini ve diğer eşyalarını birbirleri ile değiştiremezler.



Okul tarafından verilen meyve ve süt dağıtılmayacaktır. Öğrencilerin yanlarında yeterli
miktarda yiyecek ve içecek getirmeleri gereklidir.

Okulda acil durumlarda size ulaşılabilecek bir telefon numaranız yoksa, veya verdiğiniz numaraya
ulaşılamıyorsa, çocuğunuz dersten çıkarılacaktır.

Acil durumda her an ve mutlaka size ulaşabileceğimiz telefon numarası: ______________________

Yukarıda belirtilen kurallara mutlaka uyunuz. Eğer çocuğunuz bu kurallara uygun davranmazsa,
kesinlikte hemen dersten çıkarılacak ve sizin onu okuldan almanız gerekecektir.

Belirlenen kuralları çocuğumla konuştum / çocuğumuzla konuştuk ve kurallara uyacağımızı taahhüt
ederiz.

___________________________________________

___________________________________

Öğrencinin adı, soyadı, sınıfı

Veli imzası

Belirlenen kurallara anlayış göstereceğinizi umuyoruz. Ancak böyle sizi ve ailenizi koruyabiliriz.
Destekleriniz için teşekkür ederiz. Biz birlikte güçlüyüz!

