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(Türkisch / Türkçe) 

Koronavirüse dair güncel bilgiler - düzenli okul işletimine şimdilik 29.03.2020 tarihine 
kadar ara verilecektir 

 

Sevgili ebeveynler,  

Almanya’da Korona vaka sayısının hızla artmasından dolayı Hamburg senatosu bugün, pazar 
günü sona erecek olan ilkbahar tatillerini şimdilik 29 Mart 2020 tarihine kadar iki haftalığına 
uzatma ve düzenli okul işletimini önümüzdeki 14 gün için öğrenciler için durdurma kararı almıştır. 
Hastalık, çocuk ve gençlerde şimdiye kadar ağırlıklı olarak hafif bir seyir göstermiştir. Yine de 
hastalık okullara bulaşabilir. Bu yüzden de yayılmasını önlemek için sosyal temasları en aza 
indirmek gereklidir. Bu önlem ile aynı zamanda son günlerde ebeveynler tarafından dile getirilen 
endişelere de cevap vermiş oluyoruz.  

 
Tüm okullarda saat 8.00 ila 16.00 arasında acil rehberlik hizmeti 

Tüm okul yönetimleri, öğretmenler ve okulun pedagojik personeli ve birçok ilkokulda da GBS’nin 
destek kurumu ile birlikte tüm okullarda saat 8.00 ila 16.00 arasında acil rehberlik hizmeti sunmak 
ile yükümlüdür. Öğrenci servisleri de şimdilik çalışmaya devam edecektir. Ailevi nedenlerden 
dolayı ihtiyacı olan tüm ebeveynler şimdilik bu acil rehberlik hizmetinden faydalanabilecektir. Bu 
hizmet sadece 14 yaşına kadar olan çocuklar ve özel pedagojik desteğe ihtiyacı olan ve yaşça 
büyük gençlerden oluşan küçük bir grup için geçerlidir. Bu özel durumda size, çocuklarınızı 
sadece acil durumlarda okula göndermenize dair çağrıda bulunmak istiyoruz. Ancak bahsi geçen 
hizmetten faydalanabilmek için çocukların sağlıklı ve tatillerini Koronavirüs açısından riskli bir 
bölgede geçirmemiş olması şarttır. Riskli bölgelerden dönenler 14 gün boyunca okula giremez.  
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Evde ders hizmeti  

Okul öğretmenlerinden, kendi aralarında ve evdeki öğrencilere güvenilir dijital ve kitle iletişimine 
uygun bilgilendirme zincirleri ve bilgilendirme sistemleri kurmaları rica olunur. Amaç ise, 
önümüzdeki günler için çocuklarınıza kendi başına işleyebilecekleri bir öğrenim hizmeti ve 
öğrenim görevleri vermektir. Bu konuda okullarımızı desteklemenizi rica ederiz.  

 
Mezuniyet sınavlarının yapılmasının sağlanması  

Okul ve Eğitim Müdürlüğü’nün bir önceliği de, genel eğitim ve meslek eğitimi veren okullarda tüm 
yazılı mezuniyet sınavlarının herhangi bir kısıtlama yaşanmaksızın belirlenmiş olan tarihlerde 
yapılabilmesidir. Okullar sınava girecek olan öğrencilerini ve sizleri güncel durum ile ilgili 
bilgilendirecektir.  

 
Okul etkinlikleri nisan ayının sonuna kadar iptal edilecektir 

29.03.2020 tarihinden sonra da kutlama, spor şölenleri, konserler veya tiyatro piyesleri gibi tüm 
okul etkinlikleri nisan ayının sonuna kadar iptal edilecektir.  

 
Sınıf gezileri ve öğrenci değişimleri  

Yurt dışına planlanan sınıf gezileri ve öğrenci değişimleri için seyahat yasağı, Hamburg’un tüm 
okulları için 2019/20 eğitim yılının sonuna kadar geçerlidir. Okul işletiminin durdurulduğu süre 
boyunca Almanya içinde yapılacak olan sınıf gezileri de iptal edilecektir.  

Düzenli okul işletiminin tekrar başlamasından sonra Almanya içinde yapılacak olan sınıf gezileri 
ile ilgili kararı, 20.04.2016 tarihli Sınıf Gezileri Yönetmeliği uyarınca okul yönetimi, ilgili sınıf 
öğretmeni ve sınıf veli temsilcileri ile birlikte verecektir. Katılımcıların kararı sonucunda Almanya 
içindeki sınıf gezilerinin de iptal edilecek olması durumunda, verilen karar, olası hukuki 
anlaşmazlıkları göze alarak ilgili daire tarafından desteklenecektir. Okullar, iptal masraflarının 
kendilerine ödenmesi için Eğitim Müdürlüğü’nün hukuk departmanındaki tazminat ödemeleri için 
yetkili bölümüne müracaatta bulunabilir. Aksi takdirde Okul Gezileri Yönetmeliği’ndeki kurallar 
geçerli olacaktır. Bu yönetmeliğe göre öğrenciler, Hamburg Okul Yasası’nın 28. maddesi, 3. 
fıkrası uyarınca ciddi bir nedenden dolayı geziye katılımdan muaf tutulabilir. Velilerin müracaatları 
okul yönetimi tarafından değerlendirilecektir.  

 
Hijyen kurallarına acil rehberlik hizmetinde de harfiyen uyulmalıdır  
Tabii ki istisnasız herkes acil rehberlik hizmeti süresinde de Hamburg Sağlık Dairesi’nin ve/veya 
Robert Koch Enstitüsü’nün hijyen uyarılarına itina ile riayet etmelidir 
(www.infektionsschutz.de/hygienetipps). Okul yönetimleri ve pedagoglar iyi bir örnek oluşturmalı 
ve aynı zamanda öğrencilerin hijyen uyarılarını ciddiye almaları ve uygulamalarını sağlamalıdır.  

 

Sevgili ebeveynler, 

Okullar ve biz, örneği olmayan ve bize her gün yeni ve sürekli değişen zorluklar sunan özel bir 
durum ile karşı karşıyayız. Şu anda bulunduğumuz noktada enfeksiyonların Almanya ve 
Hamburg’ta nasıl bir gelişim göstereceği ve daha hangi önlemlerin alınması gerekeceğini 
kestiremiyoruz. Günlük haber bültenlerimiz ile sizi, okulları ve okul kamuoyunu en kısa zamanda 
tüm önlemler ve değişiklikler hakkında bilgilendireceğiz. Yabancısı olduğumuz bu durumda tüm 
katılımcıların şeffaf olması ve inisiyatif kullanmasını bekliyoruz.  

http://www.infektionsschutz.de/hygienetipps)
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Aynı zamanda ebeveynler olarak sizlerden destek olmanızı ve tüm sorularınızın hemen 
cevaplanamaması durumunda anlayış göstermenizi bekliyoruz. Eğitim Müdürlüğü ve Hamburg 
okulları, bu özel durumun üstesinden gelebilmek için ellerinden geleni yapmaktadır.   

 

Saygılarımla 

 
 


