
Sevgili veliler,                                                                                                            Hamburg, 
31.3.20

bu için de bulunduğumuz zor zamanlarda sizinle iletişim kurmak ve en güncel bilgileri  düzenli 
olaraki iletmek istiyorum. Buna ek olarak da, size bazı noktalar hakkında bilgi vermek istiyorum:

Tüm ailelerin şu anda büyük gerginliklerle ve  endişeleler mücadele ettiğini biliyoruz. Desteğe 
ihtiyacınız varsa veya sadece size ve sorunlara kulak verecek, dinleyecek  birine ihtiyaç 
duyuyorsanız, lütfen sınıf öğretmenleriyle ve sosyal eğitimcilerle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Okul ve eğitimde sorumlu kurum da, siz ebeveynlere, Corona ile ilgili endişeleriniz gidermek  amaçlı
bir telefonu hattı kurmuştur.Bu hatta aşağıdaki  numaralarından ulaşabilirsiniz:

 (040) 428 12 8209 veya (040) 42812 8219 veya (040) 42812 8050 

Ayrıca web sitemizde https://stadtteilschuleeidelstedt.hamburg.de/hilfe/ adresinde daha fazla 
tavsiye ve bilgi bulabilirsiniz.

Acil bak  ım 

Acil bakıma ihtiyacınız varsa, bakımı organize edebilmemiz için lütfen bir gün önceden bize bildirin.

Okula devaml  ı  l  ı  k ve performans de  ğerlendirmesi 

Okul şu anda kapalı olsa bile, çocuğunuz okula devamlılıkla yükümlüdür.Yani, çocuğunuza 
öğretmenler tarafından görev ve ödevler verilir ve onlar bunları tamamlayıp sonuçları öğretmenlere
göndermesi, iletmesi  gerekir.Performans değerlendirmesi yani ödev sonuç notlandırılması, okul şu
an kapalı olsada da yapılır.Öğretmenler ve sosyal eğitimciler çocuğunuzla düzenli iletişim kurar. 

Hastal  ık

Çocuğunuz hastalanırsa, lütfen - her zamanki gibi - okul bürosuna telefon ederek bildirin. 
Sekreterliğe pazartesiden cumaya 08: 00-12: 00 saatleri arasında 040428796-0 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz.

Stajlar

 9. ve 12. sınıflarda planlanan stajlar bu öğretim yılında gerçekleşmeyecektir.

ESA, MSA ve Abitur

 Okul yönetimi ve bölümlerden sorumlu yöneticiler bugün final sınavlarının uygulanması hakkında 
kapsamlı bilgi edinmiştır.Uzun bir tartışma sürecinden ve de bir çok yönüyle tarttıktan sonra, Eğitim
Bakanları Konferansı, enfeksiyon koruması sağlandığı sürece tüm final sınavlarının bu yıl 
yapılması gerektiğine karar verdi.Bunu göz önünde bulundurarak, şimdi okulda final sınavlarının 
nasıl yapılabileceğini planlamaktayız.Önümüzdeki birkaç gün için de , Bay Bruhn'dan Abitur'un 
uygulanması hakkında ve Bayan Schipull'dan ESA ve MSA sınavlarının uygulanması hakkında 
daha fazla bilgi edineceksiniz.O zamana kadar lütfen sabırlı olun. 

Bu özel duruma verdiğiniz desteğe, göstermiş olduğunuz güvene ve saatler boyunca çocuklarınız 
için yedek öğretmen olarak bulunduğunuz ve önümüzdeki birkaç hafta içinde olacağınız için 
hepinize teşekkür etmek istiyorum.

Stadteilschule Eidelstedt, Claudia Stöver-Duwe okul topluluğu adına


