
 Korona virüsü hakkında okul ile ilgili güncel bilgiler. 

(19 Mart 2020 itibariyle)

Sevgili veliler , sevgili öğrenciler,

Korona virüsünün hızla yayılmasını önlemek için, Stadtteilschule  Eidelstedt  19 Nisan 
2020'ye kadar kapalı kalacaktır.

çağrı

Çocuklarda ve  gençlerde semptomlar görülmese bile virüs taşıyor olabilirler. Bu da, 
yaşlılar ve diğer yüksek risiko tasıyan gruplar için tehlike oluşturabilir. Okulların 
kapatılması virüsün yayılmasını önlemek amaçlıdır. Çocuklar parklarda, alışveriş 
merkezlerinde veya özel olarak gruplar halinde toplanırlarsa, okul kapatılması amacına
ulaşamaz. Elbette zor olsa bile, lütfen çocuklarınızın olabildiğince az sosyal temas 
içinde  olduğundan emin olun.
Sevgili öğrenciler, size acil çağrı: lütfen evde kalın! Arkadaşlarınızla görüşmeye devam
ederseniz kendinizi ve başkalarını tehlikeye atarsınız. Okul ödevlerinizi tamamladıktan 
sonra (istisnai olarak) sanal alanda sohbet edebilir, telefonla arama yapabilir, TV 
izleyebilir ve oyun oynayabilirsiniz.

iletişim

Tüm okul içi ve güncel bilgileri okulun ana sayfasında bulabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen önce sınıf öğretmenlerine, veya okul sekreterliğine 
başvurabilirsiniz.

Ayrıca öğretmenlere sorularınız olursa, sabah saat  8 ile akşam 4 arasında, e-posta 
yolu ile şu adresten ulaşabilirsiniz: soyadı@stsei.de

Stadtteilschule Eidelstedt kriz masası tüm okul yönetim üyelerinden( Okul Müdiresi, 
müdür yardımcısı ve bölüm sorumlusu müdür yardımcıları) oluşmakta  ve gerekirse 
aşağıdaki gibi kriz masası üyelerine e-posta adresinden ulaşabilirsiniz:  
Claudia.Stoever-Duwe@bsb.hamburg.de

Okul bürosuna, 428 796-0 numaralı telefondan saat 8'den 12' ye  kadar ulaşabilirsiniz.

Okulun Rehberlik ekibi (Bayan Baptista, Bayan Bünte, Bayan Kopric ve Bay Petersen) de bu
zor dönemde sizlere destek olmak için hazır bulunmaktadırlar. Çocuğunuz hakkında 
endişeleriniz varsa, lütfen beratungsdienst@stsei.de ile iletişime geçin. Hemen size geri 
döneceklerdir.

Sınavlar

Şu anda final sınavlarının (ESA, MSA, Abitur) planlandığı gibi yapılacağını 
varsayıyoruz. Yetkililer henüz yeni bilgi yayınlamamıştır. Bu konu ile ilgili olası 
değşiklikleri derhal sizlere bildireceğiz.

Öğretim materyalleri



Tatillerin uzatılmadığını, ancak öğrencilerin evde pratik yaptıklarını, tekrar ettiklerini 
ve ders çalıştıklarını lütfen unutmayın.

Bu amaçla, tüm derslerin öğretmenleri öğretim materyalleri sağlayacaktır. Bu 
genellikle Iserv üzerinden dijital olarak yapılacaktır. Gerekçeli istisnai durumlarda, 
öğretim materyallerinin koordine edilerek, bireysel olarakta aktarılması mümkündür.

Bazı veliler ve öğretmenler, bazı öğrencilerin yapılacak ödevler karşısında bunalmış 
olduklarını bildirmektedir. Bu oldukça normaldir, çünkü hepimiz bu "uzaktan eğitim" 
biçimini yaşamak zorundayız. Öğretmenlerle öğretim seçeneklerini koordine etmek ve 
öğrencilerin bu konuda yapılandırmalarına destek olmak için çalışıyoruz. Hala 
çocuğunuzun bunalmış olduğu izlenimine sahipseniz, çocuğunuzun ödevlerini bağımsız
olarak azaltın ve ilgili öğretmenlere kısaca  bildirin. Her şeyden önce hepimizin sakin 
kalması önemlidir. Normal okul hayatından( birkaç hafta icinde) daha az öğrense bile, 
çocuğunuzun eğitimi kesinlikle zarar görmeyecektir.

Bakım

14 yaşın altında olan tüm öğrencilere sabah 8'den akşam 4'e kadar bakılabilir. Bu, 
Covid-19 hastası olan, şüpheli vakalar olarak kabul edilen veya son 14 gündür risk  
olan yerlerde bulunan öğrenciler için geçerli değildir.

Ayrıca, bakımı sadece acil durumlarda kullanmanızı rica ediyoruz! Lütfen mümkünse 
iki gün öncesinden çocuğunuzu sınıf öğretmenlerine bildirirseniz, bakım için gerekli  
ayarlamalar yapılabilir. 

Güncel bilgiler

Güncel bilgiler ve diğer önlemler Okul ve Mesleki Eğitim Kurumunun (BSB) ana 
sayfasında bulunabilir: www.hamburg.de/coronavirus.

Hamburg'daki ebeveynler ve okullar için Corona virüsü hakkında güncel bilgiler 
https://www.hamburg.de/bsb/13704010/corona-hinweise/ adresinde bulunabilir.

Federal Hükümetin korona virüsü hakkındaki güncel çok dilli bilgileri, Entegrasyon 
Görevlisi'nin web sitesine aşağıdaki kısa bağlantıda bulunabilir:

www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus

Sevgili öğrenciler size ve ailenize sağlıkla kalmanızı diliyor ve bu zor günleri birlikte 
aşacağımıza inanıyoruz. Sizleri,en kısa sürede tüm  yeni gelişmelerden haberdar 
edeceğiz.

Saygılarımızla, Stadtteilschule Eidelstedt adına,

Claudia Stöver-Duwe (Müdire)


