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Sevgili Veliler,

Duisburg, den 08.01.21

12 Ocak 2021 Salı ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında çocuklarınız uzaktan eğitim
alacaklar.
Çocuklar sınıf liderlerinden görev alır. Bu nedenle, Anton ve IServ'e erişiminizi
sağlayınız. Daha fazla bilgi okulun internet sayfasında da mevcuttur.
İlglili sınıf Padlet‘lerinde ek ödevler ve bilgiler mevcut. Çocuğunuz buraya erişim
bağlantısını Iserv'de bulacaktır. Şayet siteye giriş yapamıyorsanız veya başka
zorluklarla karşılaştıysanız, lütfen sınıfınıydaki diğer velilerle iletişime geçin veya
çocuğunuzun öğretmenine e-posta gönderin.
Çocuklarınızla iletişimde kalmak istiyoruz ve küçük gruplar halinde video konferans
yaparak çocuklarınızla görüşeceğiz. Sınıf öğretmenleri bu konuda size haber verecek.
Uzaktan eğitim ve online derslere katılım, normal okula devam gibi zorunludur. Katılım ve
çalışma sonuçları not olarak değerlendirilir. Katılmama, mazeretsiz devamsızlık demektir
ve prosedür gereği para cezası ile cezalandırılır.
Teması azaltmaya katkıda bulunmak için tüm velilerden çocuklarına mümkün olduğunca
evde bakmaları istenir. Velilerin üzerindeki yükü, en azından ekonomik açıdan
hafifletmek için, federal yasa, çocuk hastalık parasının 2021'de veli başına 10 ek gün
(bekar veliler için 20 ek gün) verilmesini yasalaştırdı.
Bu hak, Eğitim Bakanlığı‘nın tavsiyesi olması nedeniyle çocuğun evde bakıldığı zamanlar
için de geçerlidir.
Çocuğunuza hiç bakamıyorsanız, acil bakım imkanı vardır. Ancak, lütfen yalnızca çok acil
durumlarda kullanın.
Acil bakım yalnızca e-posta ya da mektupla yazılı olarak kayıt yaptırılan çocuklar için
mevcuttur. Acil bakım bir ders değildir. Çocuklara ağız ve burun maskesiyle masasında
oturması suretiyle bakılır. OGS çocukları da yazılı olarak kayıt edilmelidirler.
Lütfen ekteki formu doldurun ve 11 Ocak 2021 Pazartesi, öğlen 12: 00'ye kadar okula eposta yoluyla imzanızla birlikte gönderin. Çalışmak zorunda olduğunuz için çocuğunuza
bakamayacağınız günleri ve saatleri belirtmeniz zorunludur.
Önümüzdeki birkaç hafta içinde her şeyi tek bir çatı altına almak için göstermeniz
gereken muazzam çabaların farkındayız ve size güç, sabır ve her şeyden önce sağlık
diliyoruz. Kendinize ve ailenize iyi bakın!
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