
18.5.2020 tarihinden itibaren Lise alt kısım sınıf (Unterstufe) 

dersi için bilgi 

Sevgili Veliler! 

Bu uzun „eLearning“ sürecinden sonra yeni okul başlangıcının daha kolay olması için aşağıdaki yazılan bilgileri lütfen 

önemle okuyunuz:  

• 18. 5. 2020 tarihinden itibaren dersler okulda olacaktır! 

ya:  

1. Hafta: Pazartesin´den Çarşamba´ya kadar ve 2. Hafta: Perşembe ve Cuma. 

ya da: 

1. Hafta: Perşembe ve Cuma ve 2. Hafta: Pazartesi´den Çarşamba´ya kadar. 

Diğer günler Ödev günleridir. 

 

 Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

Grup A  

Grup B 

1 

1 

Ders günü 

ÖDEV günü 

Ders günü 

ÖDEV günü 

Ders günü 

ÖDEV günü 

ÖDEV günü 

Ders günü 

ÖDEV günü 

Ders günü 

Grup A 

Grup B 

2 

2 

ÖDEV günü 

Ders günü 

ÖDEV günü 

Ders günü 

ÖDEV günü 

Ders günü 

Ders günü 

ÖDEV günü 

Ders günü 

ÖDEV günü 

 

Ders Günü: Çocuğunuz her zamanki ders planına göre okula gelecek ve en geç saat 13: 50’e kadar okulda 

bulunacaktır.  

Ödev Günü: Çocuğunuz evde kalıp verilen ödevlerini yerine getirecektir! 

Grup ayrımı ailelere Sınıf Öğretmeni tarafından bildirilecek ve bu liste Microsoft-Teams´e konulacaktır. 

• Özel durumlar: Lütfen müdür bey ile irtibata geçin (agerm@rg16.at), eğer 

o çocuğunuzun Ödev günlerinde bakıma (Betreuung) ihtiyacı varsa. 

o çocuğunuz risk grubuna giriyor yada risk grubuna giren insanlarla aynı evde kalıyorsa ve bu yüzden 

normal deslere katılamayacaksa. 

o çocuğunuzun günlük bakıma (Tagesbetreuung) ihtiyacı varsa. 

Okul da gün akışı:  

Çocuğunuz okula giriş yapıyor: 

1. ve 2. Sınıflar: Schumeierplatz ana giriş kapısından (Haupteingang) 

3. ve 4. Sınıflar: Arltgasse yan giriş kapısından (Nebeneingang) 

• Çocuğunuzun Ağız Burun Koruma Maskesi takması gereklidir. 

• Çocuğunuz mümkünse eğer yanında el dezenfaktan jeli bulundursun. 

 

mailto:agerm@rg16.at


• Okula girmeden önce öğrencilerin elleri Okul Personeli tarafından dezenfekte edilecektir. 

• Öğrenciler kendi sınıflarına gitmelidirler. 

• Her öğrenci ilk dersten itibaren öngürülen oturma yerinde yer almalı ve bu yerini değiştirmemelidir! 

• Sadece öğrenci oturduğu sırasında Ağız Burun Koruma Maskesi´ni çıkartabilir. 

• Öğrenciler okuldaki davranış kuralları hakkında öğretmenler ve okul doktoru tarafından 

bilgilendirileceklerdir. 

• Eğer bir öğrenci bu davranış kurallarına uymazsa, dersten uzaklaştırma alacaktır. 

 

Genel Bilgi: 

• Eğer çocuğunuz hasta ise evde kalsın! 

• Doktor danışmanlığı için okul doktoru Pazartesi günleri saat 12 - 14:30 arası 06644204809 numaralı 

telefondan ya da cglaeser@rg16.at Email- Adresi üzerinden sizlerin hizmetinde olacaktır!  

• Okul kantini kapalı olacaktır. ( Lütfen çocuklarınıza beslenmelerini koymayı unutmayınız. Ayrıca içme çeşmesi 

de kapalıdır.) 

• Gardiroplar kapalı olacaktır. 

• Velilerin sadece Randevu (Termin) alarak okula girmelerine izin vardır ve buda sadece okul personeli 

eşliğinde ve Ağız Burun Koruma Maskesi takılması şartı ile gerçekleşebilir.  

• Öğretmenlerin görüşme saatleri E-Mail ve Telefon üzeri gerçekleşecektir. 

• Tüm okul binasında öğrenciler kendi oturma yerlerinden kalktıkları andan itibaren Ağız Burun Koruma 

Maskesi takmaları mecburidir! 

• Öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli arasında 1 Metre Mesafe Kuralı uygulaması geçerlidir. 

• Tüm okul binasında herzaman sağ taraftan yürünmesi gereklidir. (Karşı trafiği dikkate alarak) 

• Okul binası dersten hemen sonra derhal terk edilmelidir. 

 

Hepimiz büyük çaba sarf ederek bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyor ve yeniden “normal” hayata geri döneceğimiz 

günleri umut ediyoruz.  

 

Kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın! 

Sevgilerle 

Okul Müdürü 

Andreas Germ 

 

mailto:cglaeser@rg16.at

