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Gelsenkirchen, 11 Mayıs 2020 
 
 
IFö1 çocuklarının sevgili ebeveynleri, 
 
Bu mektubu olabildiğince dilinize çevirmeye çalışıyorum ve mektubun içeriğini 
anlayabileceğinizi umuyorum. 
 
Çocuğunuz için dersler 15 Mayıs 2020'den itibaren tekrar başlayabilir. 
 
Ancak, normal bir okul yürütmek henüz mümkün değildir. 
 
Çocuğunuz başlangıçta sadece haftada bir kez ders alır. 
Dersler her zaman Cuma günü yapılır ve sadece iki saat sürer. 
 
Dersler 22 Mayıs 2020 ve 12 Haziran 2020'de iptal edilecektir. 
 
Otobüs çocukları her zaman alır. Otobüs durağında dönüş, öncekinden tam iki saat önce. 
 
Endişelerinizin bir kısmını ortadan kaldırmak için bugün size biraz bilgi vermek istiyoruz. 
 
 
• Sınıfta gerekli güvenlik mesafesini sağlamak için küçük gruplar halinde dersler 
verilmektedir. Bu nedenle çocuklar diğer öğretmenlerden de ders alırlar. 
 
 
• Her çocuğa sabit bir koltuk atanır ve sınıfta güvenlik mesafelerini koruyabilmek için tek bir 
koltukta oturur. 
 
• Öğretmen güvenlik mesafesini korur. Açıklamalar çocukların yanında değil önden yapılır. 
 
• Mümkünse çocuğunuz okulda maske takmalıdır. 
 
• Okula devam zorunludur, yani. korona krizi konusunda endişeleriniz olsa bile çocuğunuz 
okula gelmelidir. 
 
istisnalar: 
1. Çocuğunuz önceki hastalıklardan muzdaripse, siz, ebeveyni, gerekirse doktora danışarak, 
çocuğunuzun okula devam etmekten sağlık riski altında olup olmayacağına siz karar verin. Bu 
durumda, derhal okula haber verin ve sağlık tehlikesinin mümkün olduğunu yazılı olarak teyit 
edin. 
 
Corona Virüsü bulaşmışsa, aşağıdaki önceden var olan koşullar ciddi bir seyir riski altındadır: 
 
• Kardiyovasküler hastalıklar 
• yüksek tansiyon 
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Akciğer hastalıkları ör. astım 
• kronik karaciğer hastalığı 
• diyabet 
• böbrek hastalığı 
• kanser 
 
 
2. Ebeveynler ve kardeşler, Corona ile ilgili önceden var olan durumlardan muzdarip oldukları 
için Corona Virüsü ile enfekte olma riski taşıyorsa, bir izin de alınabilir. Bunu yapmak için, 
ilgili akrabadan bir tıbbi sertifika göndermelisiniz. 
 
3. Önemli !!! 
 
Çocuğunuzda öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya ateş gibi soğuk algınlığı belirtileri 
varsa, çocuğunuz evde kalmalıdır. Bana okulda saat 8: 00'e kadar telefonla izin verirsiniz (tel. 
377817-10) ve doktorunuzla telefonla irtibata geçersiniz. 
 
 
Önümüzdeki birkaç gün içinde bunu çocuğunuzla pratik yapabilir ve tartışabilirsiniz: 
 
• Çocuğunuzu, okul her zamanki gibi çalışmayacak şekilde hazırlayın. 
 
• Çocuğunuza 1,50 m - 2,00 m güvenlik mesafesinin ne kadar büyük olduğunu gösterin. 
 
• Çocuğunuzla (20-30 saniye) doğru, kapsamlı ve yeterince uzun el yıkamayı uygulayın. 
 
• Çocuğunuza daima kolunun sahtekarlığında hapşırma ve öksürük gösterin. Çocuklar diğer 
insanlardan uzaklaşmalı. 
 
 
• Çocuğunuz okul bahçesine girer girmez hızlı yürümek yasaktır. 
 
• Çocuğunuz bir topluluk maskesi takıyorsa, maskenin doğru kullanımını tartışın. 
Çocuğunuzun buna alışması için ödevinizi yaparken maskeyi takmayı deneyin. 
 
• Gerekirse değiştirebilmemiz için bize acil durum numaralarınızı tekrar verin. 
 
__________________________________ 
 
 
 
Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bana bir e-posta gönderin: 
 
Marco.Hientzsch@schulen-gelsenkirchen.de 
 
Ayrıca okul ofisi ile iletişime geçebilirsiniz: 
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0209/37781710 
 
Bu yeni okul durumu hepimiz için bir meydan okumadır. 
Hepimizin kurallara uyması ve birbirimizi dikkatli bir şekilde ele almamız önemlidir, böylece 
zamanı güvenli bir şekilde geçirebiliriz. 
 
Her zaman kısa süreli değişiklikler olabileceğinden, ana sayfamızı günlük olarak ziyaret 
etmenizi istiyoruz. Orada "IFö" başlığına bakın, sol üstte. 
 
 
Gutenberg Okulu'ndan selamlar, 
 
 
Marco Hientzsch, sınıf lideri IFö 1 
 
 
 
 
Sevgili veliler! 
Çocuğunuz Cuma gününden itibaren okula dönebilecektir. Ancak, uyulması gereken hijyen 
önlemleri nedeniyle, normal okul operasyonları yapılamaz. Bu nedenle dersler küçük gruplar 
halinde yapılır ve öğrenciler zaman gecikmeli olarak okula gelmelidir. 
Lütfen aşağıdakilere dikkat edin ve uygulayın: 
• Okula giderken diğer öğrencilere olan uzaklık korunmalıdır. 
• Tüm öğrenciler okul binasına girerken maske takarlar. 
• Otobüs çocuğunuzu maske olmadan okula götürmemelidir. 
• Kumaş veya bezden yapılmış bir maske yeterlidir. 
• Çocuğunuz öğretmen onu alana kadar otobüste kalır. 
• Her öğrencinin sabit bir vestiyer alanı vardır (1-6 sayıları). 
• Öğrenciler öğretmenleri tarafından girmeleri istenene kadar vestiyerlerinde beklerler. 
• Tüm öğrenciler işaretlerde ellerini yıkamak için sıraya girerler. 
• Her öğrenci belirlenen koltukta oturur. 
• Mümkünse tuvalete gitmekten kaçının. 
• Kahvaltı molası veya molası yoktur. 
• Materyaller başka öğrencilerle ya da öğretmenle paylaşılmamalıdır. 
• Bu nedenle, çocuğunuzun okul malzemelerinin eksiksiz olduğundan emin olun! 
Gutenberg Okulu'ndaki ekip sizi tekrar görmeyi dört gözle bekliyor. 
Bu yeni okul durumu hepimiz için çok büyük bir zorluk. Bu nedenle, zamana sağlıklı bir 
şekilde ulaşabilmemiz için kurallara uymamız ve birbirimize dikkatlice davranmamız 
önemlidir. 
Gutenberg Okulu'ndan selamlar 
S. Scheffler 
okul müdiresi 


