
Sevg�l� ebeveynler ve yasal vas�ler, 

Başbakanımız ve hükümet başkanlarının kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatma kararlarını 

haberlerde tak�p ed�yorsunuzdur. Başbakanımız , okullarımız hakkındak� b�ld�r�m�: 

“Çocuk bakım tes�sler�n�n ve okulların açılması, çocukların eğ�t�m� ve ebeveynler�n a�le ve �ş 

uyumu açısından son derece öneml�d�r. Kapalı okullar ve çocuk bakım tes�sler�, okullarda uzun b�r 

süre boyunca zorunlu devam veya uzaktan öğret�m�n askıya alınması, eğ�t�m b�yograf�ler� ve 

çocukların ve gençler�n sosyal katılımı �ç�n olumsuz sonuçlar doğurmaz. Y�ne de, SARS-CoV2 

v�rüsünün B.1.1.7 mutasyonunun bugüne kadar b�l�nen v�rüse kıyasla çocuklar ve ergenler arasında 

daha güçlü b�r şek�lde yayıldığına da�r c�dd�ye alınması gereken göstergeler vardır <kend� vurgu>. 

Bu nedenle, 13 Aralık 2020'den 14 Şubat'a kadar kararın uzatılması ve kısıtlayıcı b�r uygulama 

gerekl�d�r. Bundan sonra okullar kapalı kalacak veya zorunlu devam askıya alınacak ”. (Federal 

Başbakanımız ve federal eyaletler�n hükümet başkanlarının 19 Ocak 2021 tar�hl� kararı). 

  

Bremen eyalet�, okula devam etmey� askıya almaya ve okulda küçük gruplar hal�nde dersler 

vermeye sınırlı b�r ölçüde karar verd�. Bu aynı zamanda Bremerhaven'da da uygulanmaktadır. 

Enfeks�yona karşı korunmak �ç�n tüm önlemler�n alınmasını sağlıyoruz. Bu nedenle okullara 

katılımı düşük tutmak b�z�m �ç�n öneml�d�r. 

  

03.02. - 14.02. geçerl�d�r: 

  

Çocuğunuzun okulu, çocuğunuz �ç�n hang� günlerde dersler veya destek seçenekler� olduğunu s�ze 

söyleyecekt�r. Çocuğunuzun sınıf öğretmen� çocuğunuzu tanır ve çocuğunuzun ne tür b�r öğrenme 

desteğ�ne �ht�yacı olduğunu b�l�r. Çocuğunuzun hang� tekl�flere katılması gerekt�ğ�ne da�r b�r 

tavs�yede bulunacaktır. Çocuğunuzu bu günlerde okula gönder�p göndermeyeceğ�n�z veya evde 

eğ�t�m alıp almayacağınıza karar vereceks�n�z. 

  

Yüz yüze öğret�m�n planlanmadığı günlerde, çocuğunuz evde öğren�r ve sınıf başkanından materyal 

alır. 

  

Ac�l bakım, çocuklarına bakamayan ebeveynler �ç�n de sunulmaktadır. S�zden yalnızca başka 

seçeneğ�n�z yoksa bu ac�l bakımdan yararlanmanızı r�ca ed�yoruz. Ac�l bakımda ne kadar az çocuk 

varsa, çocukları ve çalışanları korumak o kadar kolay olur. 

  

Yüz yüze derslere ve ac�l bakıma katılım �ç�n kayıt gerekl�d�r. Çocuğunuzu tüm dönem boyunca 

sınıf veya ac�l bakım �ç�n kaydett�r�r veya kaydını s�lers�n�z. 

  

Zorunlu eğ�t�m devam ed�yor. Yüz yüze derslere katılmamaya karar ver�rsen�z, uzaktan eğ�t�m 

zorunludur. Çocuğunuz öğrenme materyaller� ve görevler� alır. Görevler tamamlanmalıdır. Lütfen 

telefonla ulaşılab�ld�ğ�n�zden em�n olun. Telefonla ulaşılamazsanız, öğret�m ve f�nansman fırsatları 

hakkında b�lg� almak �ç�n okulla �let�ş�me geç�n. S�z�n tarafınızdan b�lg� sağlama yükümlülüğü de 

vardır. 

  

Lütfen d�kkat: Yüz yüze dersler, ancak okulda yeterl� sayıda personel varsa ver�leb�l�r. Personel 

yoksa, yüz yüze öğret�m kısaltılmalıdır. Uzaktan eğ�t�m devam ed�yor. 



  

Son olarak, s�ze b�r bakış açısı vermek �st�yoruz. Bu temas kısıtlama önlemler�n�n enfeks�yon 

sayısını düşük tutacağını umuyoruz. O zaman çocuğunuzun 14 Şubat'tan sonra okula daha sık 

g�tmes� mümkün olacak. 

  

O zamana kadar desteğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z! 

 


