Değerli Ebeveynler, Değerli Veliler,
Sizlere sıra dışı bir istek ve çağrı ile hitap etmek istiyorum. Koronavirüsün (Covid-19) kendisi
hakkında sizlere bilgi vermeme gerek yok – medyamız konu hakkında şu aralar ayrıntılarla
haber yapıyor zaten.
Dikkatleri özellikle çocuklarınızın ve ailelerinizin üzerine çekmek istiyorum. Bir taraftan
öğrencilerimizi korumak, diğer taraftan bizlere bir parça normal durum sağlamak istiyorum.
Ancak bunun için sizin de yardımınıza ve desteğinize ihtiyacım var.
Federal Hükümet dün koronavirüsün engellenmesi için, özellikle okul alanına yönelik çeşitli
önlemler belirlemiştir. Bu önlemler öncelikle koronavirüsten ağır hastalanmaya yönelik
yüksek risk altında olanları korumaya yaramaktadır. Ancak bu önlemler, sadece hep birlikte
uyum içinde çalışırsak tam etkilerini gösterebilir ve başarılı olabilir.
Paskalya tatilinin başlangıcına kadar çocuğunuzun yaşına göre şunları rica ediyorum:
•

Çocuğunuz ilkokulda, yeni ortaokulda, genel eğitim veren ortaokulda (AHSUnterstufe) veya özel eğitim okulunda ise, 18 Mart 2020 Çarşamba gününden
Paskalya tatilinin başlangıcına kadar normal eğitim görmeyecektir. İmkanınız varsa,
lütfen evde bakılmalarını organize ediniz. Evde bakılmalarını organize etmeniz
mümkün değilse (özellikle kritik alanlarda, bilhassa sağlık, güvenlik, gıda işletmesinde
ve trafik altyapısında çalışıyorsanız veya çocuğunuzu tek başına yetiştiriyorsanız),
çocuğunuz okula devam edebilir. Orada alıştırma ve pekiştirme materyallerinin
işlenmesi öngörülüyor.

•

Çocuğunuz genel eğitim veren bir lisede (AHS-Oberstufe), meslek lisesinde, orta
dereceli meslek okulunda (ör. ticaret veya teknik lisede), meslek okulunda ya da
politeknik okulda ise, 16 Mart 2020 Pazartesi tarihinden Paskalya tatilinin
başlangıcına kadar eğitim görmeyecektir. Çocuğunuzun evden daha önce işlenmiş
müfredat içeriklerini tekrarlaması ve pekiştirmesi öngörülüyor. Bu amaçla
çocuğunuza okullardan, dijital şekilde de, çeşitli eğitim materyalleri sağlanacaktır.
Eğitim ve pekiştirme materyallerinin ya da bunun için gerekli dokümanların teslim
alınması arttırılmış hijyen kurallarına uyularak mümkündür.

•

Lütfen çocuklarınızın her halükarda (özellikle 65 üzeri riskli yaşlardaki) büyük annebabaları tarafından bakılmalarından kaçınınız, çünkü bunlar olabildiğince iyi korumak
istediğimiz kişilerdir.

Bu vesileyle okula gitmediğinde çocuğunuzun herhangi bir ders konusunu kaçırmayacağını
garanti ederim: Okullarda sadece daha önce işlenmiş konular pekiştirilecek ve
tekrarlanacaktır.
Sorularınız varsa lütfen doğrudan okulunuza başvurunuz. Orada öğretmenler görevlerine
devam edip bizimle birlikte bu sıra dışı durumun üstesinden gelmek için çaba sarf ediyorlar.

Kişisel temasları bilerek azaltma kararıyla şahsi çevrenizdeki insanların sağlıklı kalmasına
yönelik değerli bir katkıda bulunuyorsunuz.
İnanın bana: Hepimizden şimdi istenen bu değişiklikler benim için de kolay değildir. Ben de
bir baba ve büyük babayım ve bir ailenin günlük yaşamındaki bu tarz ciddi değişikliklerin ne
anlama geldiğini biliyorum. Ancak bu önemli adımı çocuklarımız ve birlikte yaşadığımız
insanlar için şimdi hep beraber atmamız gerektiğinden eminim. Eyaletler ve belediyeler,
eğitim müdürlükleri ve bize bağlı olan tüm hizmet daireleri ile birlikte tüm gücümüzle gelecek
haftaları mümkün oldukça iyi atlatmak için gayret göstereceğimizi size garanti ederim!
Düzenlemenin önemli noktalarını lütfen www.bmbwf.gv.at/corona_info adresindeki Eğitim
Sisteminin Koronavirüs ile Mücadele Genelgesinden edinebilirsiniz. Bu link altında konuyla
ilgili sürekli güncel bilgileri de bulabilirsiniz.
Sizlere en iyi dileklerimi sunuyor ve işbirliğiniz için teşekkür ediyorum.
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