KGSE- 15.03.2020 Veli Bilgilendirme 17:30
Sayın Velilerimiz,
Corona salgını nedeniyle okulumuz Paskalya tatiline kadar kapalı kalacaktır. Okul
dışındaki gelişmeler hepimizi etkiliyor. Bu nedenle bir çok alanda işbirliği içinde olmak
zorundayız. Sizi bu mektupla bilgilendirmek ve desteklemek istiyoruz.
KGSE'nin kapatılması, tatillerin uzatıldığı anlamına gelmiyor. Tüm meslektaşlarımız
çocuklarınıza öğretim materyali sağlamaya ve tavsiyelerde bulunmaya devam
edecekler.
Mevcut durum herkes için çok zor çünkü nelerle karsılaşacağımız belirsiz. Korkular
ortaya çıkıyor. En önemli şey çocuğunuzla beraber olmanızdır.
Çocuklarınızla durum hakkında konuşun. Korkuları ve endişeleri en aza indirmeye
çalışın.

Nasıl bilgi alırsınız?
Okul yönetiminden resmi bilgileri sadece okulumuzun web sitesinden ve ders
doldurma uygulaması aracılığıyla alabilirsiniz.
İlk olarak mevcut bilgileri ana sayfada yayınlıyoruz. Sekreterlik kapalıda olsa bilgilere
sitemizden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca okula, bilinen e-posta adresi ve iletişim formu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Tüm okul öğretmenlerine resmi e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. E-Posta adresleri
öğretmenin adının ilk harfi, soyadı ve kgse.de `den oluşmaktadır.

Bakım
Eyalet hükümetine göre, belirli bir öğrenci grubu için acil bakım grupları kuruluyor:
“1-6. Sınıflardaki çocuklar için 18 Mart'a kadar ebeveyn toplumun altyapısını
destekleyen önemli bir alanda çalışıyorsa veya çocukları için alternatif çocuk bakımı
düzenleyemiyorsa okullarda çocuk bakımı sağlamaya devam edilecektir.
Çalışma alanları örneğin sağlık alanı (klinikler, hemşirelik, tıbbi cihaz şirketleri),
tedarik (enerji, su, gıda, ilaç), adalet, polis, itfaiye ise okullar tarafından 18 Marta
kadar bakim sağlanacaktır.
Ülke 18.3.2020 Çarşamba gününe kadar okullarla koordinasyon içinde olacak. Diğer
prosedürler ve hala var olabilecek gereksinimleri kontrol edin. ” (Eğitim, Bilim ve
Kültür Bakanlığı'ndan 13.03.20202 tarihli medya bilgileri).
Bu acil bakım gruplarının yalnızca yukarıda açıklanan grup için oluşturulduğunu
lütfen unutmayın.

Bu acil bakımda yer alması gereken öğrencilerin Pazartesi sabahı saat 8'e göre
odalarına gelmeleri gerekmektedir. Çocuklarla konuşacağız ve ihtiyaçları
belirleyeceğiz.

Öğretim
Birçok öğrenciye cuma günü ders materyali ve görevlendirmeler verilmiştir. Bazı
öğretmenlerimiz materyal dağıtımı yapamadığı için önümüzdeki günlerde bu eksiklik
giderilecek ve öğrencilerimiz ders materyalleriyle desteklenecektir.
Materyaller bu şekillerde ulaştırılabilir:
• pydio.elmshorn-kgse.logoip.de üzerinden
•e-posta yoluyla
Diğer adımlar hakkında sizi bilgilendireceğiz.
Görevlerin miktarını koordine etmek için çok az zamanımız olduğundan, sizden
ebeveyn olarak çocuklarınızın iş yükünün uygun olup olmadığına bir göz atmanızı
istiyoruz.
Çocuklarınız da boş kalmamalı ama ayni zamanda çok fazla bunalmamalıdır. Lütfen
çocuğunuzun öğrenmesine eşlik edin.

6. Sınıflar- WPK I Seçimi
Ne yazık ki, ilk seçmeli ders için deneme dersi tüm öğrenciler için tamamlanamadı.
Seçmeli ders için deneme dersi tatilden sonra yapılacaktır. Öğrencilerimizin deneme
dersleri ve seçim arasında uzun bir süre olduğu için, çocuğunuzla bu konuda
konuşmaya devam etmenizi rica ediyoruz.

Final sınavları
Abitur
Paskalya tatillerinden önce planlanan Abitur sınavları, Paskalya tatillerinden sonra
telafi tarihlerine yerleştirilmiştir.
Bakanlık okullarla bir zaman çizelgesi geliştiriyor.

ESA / MSA
ESA ve MSA' nın ertelenmeyeceğini umuyoruz. ESA ve MSA' ya katılan öğrencilerin
dağıtılan alıştırma kitaplarıyla çalışmalarını istiyoruz. Almanca, İngilizce ve matematik
konularındaki diğer egzersiz materyallerini http://za.schleswig-holstein.de adresinde
bulabilirsiniz.

Böylece örgencilerimiz sınavlara hazır olacaklardır.
Mevcut durum hepimizin uyum içerisinde beraber hareket etmemizi gerektiriyor.
Lütfen birbirinizi ve çevrenizi destekleyin.
İyi dilekler ile ..

