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Tüm Ebeveyn ve Velilere

Wiesbaden, 12.04.2021
19.04.2021 tarihi itibariyle okul ve ders faaliyetlerinin sürdürülmesi
- 1. sınıftan 6. sınıfa kadar ve velisi/velileri çalıştığı için okul öncesinde bakıma ihtiyaç duyan
çocukların dönüşümlü eğitime devam etmesi
- 7. sınıftan itibaren uzaktan eğitimin sürdürülmesi
- Son sınıflar, Gymnasiumun 12. sınıfları olan Q2 ile akşam okullarının hazırlık sınıflarında yüz
yüze eğitim
- Yeni: Yüz yüze eğitim ve bakıma ihtiyaç duyan çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri
için negatif test sonucunu ibraz etmeleri koşulu

Sayın Veliler,
Sevgili öğrenciler,

Maalesef, 19. Nisan itibariyle eğitimin nasıl sürdürüleceği öngörülemediğinden Paskalya
bayramına büyük bir belirsizlikle başlamak zorunda kaldık. Halihazırda başlamış ve
öğretmenlerin de dahil edildiği aşılama faaliyetlerinin, gün geçtikçe hız kazanmasına rağmen,
mevcut durum hala risklidir. Bu sebeple, okul ve eğitim faaliyetlerinin Paskalya bayramına
kadar nasıl sürdürüldüyse, bundan sonra da öyle sürdürülecektir.
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-2Daha açık bir ifadeyle
(1)
1. sınıftan 6. sınıfa kadar olan kademeler ile okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim
görenler 19.04.2021 tarihi itibariyle seyreltilmiş sınıflarda dönüşümlü eğitim görmeye devam
edeceklerdir.
Hazırlık eğitimleri hijyen ve mesafe kuralları gözetilerek sürdürülebilir.
1. sınıftan 6. sınıfa kadar olan kademelerde eğitim görüp ayrıca bakım yeri olmayanlara
verilecek hizmet daha önce olduğu gibi devam ettirilecektir.
(2)

7. sınıflar ile sonraki sınıflarda uzaktan eğitim sürdürülecektir.

Her ne kadar bizim için bu kararları almak kolay olmasa da, mevcut bulaşma oranları göz
önünde bulundurulduğunda, bu kararlar kaçınılmazdı. 7. ve üst sınıflara giden öğrencilerin ve
ailelerinin haftalardır uzaktan eğitimde ne gibi zorluklar çektiklerinin farkındayım. Göstermiş
olduğunuz çabalar etkileyici ve takdire şayandır.
Eyalet Öğrenci Konseyi ile birlikte, Hessen eyaletindeki bütün öğrenciler yönelik ruh salığı
konusundaki yardım tekliflerimizi hazırladık. Konuyla ilgili yazılı açıklamayı ve videoyu Hessen
Eğitim
Bakanlığı’nın
internet
sayfasında
ulaşabilirsiniz:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
7. ve üst sınıflarda eğitim gören öğrencilere en kısa sürede daha net bir bakış açısı sağlamak
için gönülden çabalıyorum. En kısa sürede eğitimle ilgili daha fazla kısıtlamaların kaldırılması
için aşıların hızlanması, son sınıfların yol haritası ve test zorunluluğunun getirilmesi konusunda
çalışmaya devam edeceğim. Ayrıca, bu kademelerde eğitim gören öğrencilere desteklerimizi
sunabilmek için, geniş kapsamlı bir önlem paketi hazırlıyoruz.
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(3)
Son sınıflar ile Q2 döneminde olan öğrenciler yüz yüze eğitim görmeye devam
edeceklerdir. 01.04.2021 tarihinde eğitimleri sona erdiği için Q4 döneminde olan öğrenciler için
bu durum geçerli değildir.
Yazılı Abitur sınavının önceliği bulunmaktadır. Bu sebeple, özellikle sınavların yapılacağı
tarihlerde okullardaki öğrenci kalabalığını hafifletmek için bir veya daha fazla kademede
uzaktan eğitime geçilebilir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi okullarınız verecektir.
(4)
Mezuniyet sınavları ile Eyalet Abitur Yazılı Sınavları, daha önce planlandığı gibi
yapılacaktır. Sınavlar esnasında öğrencilerin güvenliği her zaman gön önünde
bulundurulacağı konusunda sizi temin edebilirim.
(5)
Özellikle refakat edilmesi gereken özel eğitim desteği almak zorunda olan
öğrencilerin durumu, okul ve ebeveynler görüşülerek sağlanmaya çalışılacaktır.
(6)

Bölgesel olarak farklı düzenlemelerin uygulanabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Sevgili Veliler, bu olağanüstü durum karşısında Hessen Eyaleti hükümeti tarafından alınan bu
kararları anlayışla karşılamanız benim için çok önemlidir. Hem eğitim hayatında hem de özel
hayatta olmak üzere, her zamankinden daha fazla normale geçmek istiyoruz. Vaka oranlarının
yüksek olması bizim için, özelliklede sağlık sistemimiz için tehlike arz etmektedir. Robert Koch
Enstitüsü, vaka sayılarının sürekli yükselmesi ve haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka
oranlarındaki hızlı artış karşısında toplum sağlığımızın her zamankinden daha fazla risk altında
olduğunu açıklamıştır.
Çocuklarınızın gelişiminde önemli bir rol oynayan yüz yüze eğitimin (en azından Paskalya
bayramına kadar olduğu gibi) sürdürülebilmesi için, içerisinde bulunduğumuz güncel durumda
bulaşmayı engellemek için gerekli önlemlerin alınması gerekiyordu.
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Önceden de olduğu gibi, bu önlemler: Derslerde, çalışan velilerin çocuklarının refakatinde ve
1. sınıflardan itibaren bütün okul alanlarında maske takma zorunluluğu, mesafenin korunması,
el hijyenine dikkat edilmesi ve düzenli aralıklarla kapalı ortamların havalandırılmasıdır.
Bu kurallara ilave olarak, 19.04.2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime ve bakım yeri
olmayanlara refakat edilebilmesi için negatif test sonucunun ibraz edilme zorunluluğu
getirildi. Tabi ki bu zorunluluk sadece öğrenciler için değil, öğretmenler ve okul süresi boyunca
öğrencilerle temas edecek her bir personel için getirildi. Test zorunluluğuyla birlikte, 100 bin
kişiye karşılık gelen vaka oranlarının yüksek olması durumunda bile yüz yüze eğitimin belirli
mesafe ve hijyen kuralları içerisinde sürdürülebilmesi imkanını sağlayacaktır.
Kendi kendinize yapabileceğiniz hızlı korona virüs testleriyle ilgili Hessen Eğitim Bakanlığı’nın
30.03.2021 tarihli yazılı açıklaması okullarınız tarafından size ulaştırıldı. Yazıya aşağıdaki
linkten de ulaşabilirsiniz:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-anschulen/fuerschulleitungen/schreiben-schulleitungen/durchfuehrung-von-antigen-selbsttestszum-nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2-in-schulen
Yeni getirilen kural ise yüz yüze eğitime katılabilmek ve refakat desteğinden
faydalanabilmek için son 72 saatte alınmış bir negatif test sonucunun ibraz edilmesi
gerekmektedir.
Çocuğunuzun kendi kendine okulda test yapmasına ya da okul dışında bulunan test
merkezlerinde test yapmasına veli olarak siz karar verebilirsiniz. Reşit olan öğrenciler kendi
kararlarını vereceklerdir. Test için tarafınıza sunulan her iki imkandan da ücretsiz
yararlanacaksınız. Evde kendi kendine yapılan hızlı test sonuçları geçerli değildir.
Okullarına negatif bir test sonucu ibraz edemeyen ve okuldaki hızlı test hizmetinden de
faydalanmayan öğrenciler, ivedilikle okul alanını terk ederek, uzaktan eğitim hizmetinden
eğitimlerine devam edeceklerdir. Test yaptırmamaya karar veriyorsanız, bu durumu yazılı
olarak okula bildirmeli ve çocuğunuzun yüz yüze eğitimden kaydını sildirmelisiniz. Bu durumda
çocuğunuz eğitimini evden alarak, kendisi için uygun görülen ödev ve ders yükleri okul
tarafından verilecektir. Ne yazık ki bu durumda alacağı eğitim, yüz yüze eğitimde
öğretmenler tarafından verilen eğitim gibi olmayacaktır.
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yaptırılmasıyla ilgili gerekli izinlerin verilmesini rica ederim.
Negatif bir test sonucunun ibraz edilmesi zorunluluğu ile ilgili olarak mezuniyet sınavları
kapsamında istisnalar bulunmaktadır. Konuyla ilgili net bilgiler önümüzdeki günlerde okulunuz
tarafından verilecektir.
Çocuğunuz, negatif test sonucunun ibraz edebilmesi için okulda yapılan testlerden
faydalanacaksa, okuldan temin edeceğiniz onay beyan formunu doldurup imzalayarak tekrar
okula teslim etmeniz gerekmektedir. Testlerin yapılması sırasında öğrencilere öğretmenleri
refakat edecektir. Hızlı test işlemi, doğrudan burnun ucundan yapıldığı için uzman bir
personele ihtiyaç duyulmadan yapılabilmektedir. Şu ana kadar kullanılan testlerden çok daha
rahat uygulanmaktadır. Sonuçlar 15 dakika sonra belli olacaktır. Hessen Eğitim Bakanlığı’nın
internet sayfasında cevaplarıyla birlikte sıkça sorulan soruları derleyip yayınladık. Kendi
kendine yapılan testlerin uygulanması ve çocukların haklarıyla ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki
linklerden ulaşabilirsiniz:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s (Augsburg Pupenkiste Videosu)
Test sonucunun negatif çıkması halinde, geri kalan hijyen kuralları geçerliliğini korumaya
devam etmektedir. Çocuğunuzun testinin pozitif çıkması durumunda, okul tarafından testi
pozitif çıkan öğrencilere refakat edilmesiyle ilgili alınan önlemler uygulamaya geçilecek ve
çocuğunuza, siz okula gelip onu alana kadar refakat edilecektir. Alman Enfeksiyon Kanunu
kapsamında da, il Sağlık Kurumu durumdan haberdar edilecektir. Buna ilaveten, her hangi bir
test merkezinde ya da doktor muayenehanesinde ücretsiz bir PCR Testi yapılacaktır.
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arayarak test merkezlerinden randevu alınız. PCR Test sonucu çıkana kadar çocuğunuz,
öğrenci olarak reşitseniz siz, karantinada kalmalısınız. PCR Test sonucunun pozitif çıkması
durumunda İl Sağlık Müdürlüğü gerekli önlemler hakkında karar verecektir.
Sayın Bay ve Bayanlar, Sevgili Anne Babalar ve Veliler, Sevgili Öğrenciler, bir sonraki yazımda
sizlere olumlu haber vermeyi umuyorum. Salgın durumunun seyrine göre en kısa sürede
normalleşme adımları atmayı hedeflemeye devam ediyorum. Anlayışınız ve sabrınız için
Hessen Eyalet Hükümeti adına sizlere teşekkür ederim.
Saygılarımla
[İmza]
Prof. Dr. R. Alexander Lorz
Önümüzdeki günlerde bu yazının
basitleştirilmiş hali yayınlanacağı gibi
Arapça
İngilizce
Lehçe
Rusça
Türkçe dillerinde de https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-anschulen/fuer-eltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021 adresinde
yayınlanacaktır.

