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Buxtehude, 17 Nisan 2020
Sevgili Ebeveynler ve veliler,
Umarım siz ve çocuklarınız iyi gidiyorsunuzdur, hala sağlıklısınızdır ve Paskalya tatilinin tadını biraz
çıkarabilirsiniz.
Yakında okullar yeniden açılırsa sen ve çocuklarınızın mutlu olacağını tahmin edebiliyorum. Ne yazık
ki, bugünden bu yana bu bazı sınıflar için oldukça uzun bir süre alacağını biliyorum. 27 Nisan'dan
itibaren, 9 ve 10.sınıflar (final sınıfları) okula geri dönecek ve diğer tüm sınıflar daha sonraki tarihinde
okula geri dönecektir (geri bakın).
22.4.2020 Çarşamba günü çocuklarınız bizden bağlayıcı bir şekilde işlemeleri gereken görevleri
alacaklardır. Bu nedenle HomeLearning'de bu görevlerin işlenmesi zorunludur!!! Siz/çocuğunuz
önümüzdeki birkaç gün içinde bizden daha fazla bilgi alacaksınız.
Bu görevleri önümüzdeki haftadan itibaren IServ aracılığıyla çocuklarınıza göndereceğiz. Bunun için
her öğrencinin aktif bir IServ hesabına sahip olması ve buna erişimi olmalıdır.
Ancak son haftalarda, henüz tüm çocuklar için işe yaramadığını ve herkes tarafından
kullanılmadığını fark ettik.
Görevleri buna göre ayarlayabilmemiz için lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayın:
Çocuğunuz evde hangi cihazları kullanabilir?
Yaptık
 PC / Bilgisayar
 WLan / İnternet
 Dizüstü Bilgisayar
 Kredi yoluyla Internet erişimi
 Yazıcı
 Internet erişimi yok
 Tablet
 Akıllı Telefon / Cep Telefonu
 Çocuğum IServ'i etkinleştirebilir.
 Çocuğum IServ şifresini biliyor.
 Çocuğum IServ şifresini bilmiyor.
 Wir haben keine Möglichkeit, IServ zu nutzen.
 Çocuğum evde tüm ders kitapları ve klasörler var (DE, MA, EN, EK, GE, POL, WI, BIO, PH/CH).
 Okulda hala ders kitapları ve materyaller var.
Kitaplar / malzemeler üzerinde alınabilir:
7a (Frau Uhlendorf) – Freitag, 24.04.2020, von 8 – 10 Uhr
7b (Frau Schiefke) – Freitag, 24.04.2020, von 10 – 12 Uhr
Lütfen bu zamanlara bağlı kalın ki aynı anda binada çok fazla insan olmasın.

 Çocuğum da okula bisikletle (otobüs yerine) gelebilir.
 Çocuğumu arabayla okula götürebilirim.
 Çocuğum okula sadece otobüsle gidebilir.
Ebeveynlerin e-posta adresi:

__________________________________________________

Ebeveynlerin telefon numarası:

__________________________________________________

Geçerli adres:

__________________________________________________

Tüm sorularınızı yanıtlayarak ve bizi geri göndererek desteğinizi bekliyoruz.
Lütfen 22.04.2020 Çarşamba günü cevap verin
posta ile:

Hauptschule Süd Buxtehude
Berliner Straße 127a
21614 Buxtehude

veya e-posta yoluyla:
info@hauptschule-buxtehude.de

Yardımınız için teşekkür ederiz. Ve bu metinlerdeki hatalar için özür dilerim. Ama bir bilgisayar
programı aracılığıyla sizin için mektubu kendi dilinize çevirmeye çalıştık.
İle tür bakmak
_______________________________
- Schulleiterin -
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Aşağı Saksonya eyaleti, 27 Nisan 2020'de yapılacak final derslerine hazırlık lara başlamayı ve
sonraki yılları en azından geçici olarak okula geri getirmeyi planlıyor.
Şimdilik, bu plan sadece rehberlik içindir. Bu geçici ve enfeksiyon veya yeni koşullar gerekli hale en
kısa sürede değişikliklere tabidir.
Özellikle C. aşaması sadece bir fikirdir ve henüz kararlaştırılmadı ve planlanmadı.

Güney Ortaokulu örneğini kullanarak, açıklar:
 22.04.2016 tüm öğrenciler "Evde Öğrenme / HomeLearning" evde çalışır
 27 Nisan'da, 9 ve 10.
 18 Mayıs'tan itibaren 9 ve 10.
 Mayıs ayı sonunda 7 ve 8.
 Ancak o zaman sınıflar 5 ve 6
Daha fazla bilgiyi ana sayfamızda hemen bulunabilir veya IServ aracılığıyla gönderebilirsiniz.
Quelle:

Lernen zu Hause - Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrittweise-wiedereroffnung-der-schulennotbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-187510.html

