
Hamburg, 16.03.2020
 

 

Aueschule Okulunun değerli Velileri, 

 

umarız siz ve çocuklarınız sağlıklıdır ve bu yoğunlaştırılmış önlemlerle başa 

çıkmanın yollarını bulmuşsunuzdur. 

 

Çok acil durumlar için okulumuz saat 08.00 ile 16.00 arası açıktır. Ancak, bakım 

isteklerini daha iyi planlayabilmemiz için (lütfen tam zamanında) okul posta kutusu 

aracılığıyla bize önceden bildirmenizi rica ediyoruz.  

aueschule-finkenwerder@bsb.hamburg.de  

veya 428 76 15 0 numarasıyla okul sekreterliğini arayın. (Ayrıca bizimde 

karantina önlemleri nedeniyle hayli eksiğimizin olduğunu belirtmek isterim.)  

Çocuğunuz soğuk algınlığı belirtileri gösteriyorsa, diğer çocukların ve bakım 

personelinin sağlığını tehlikeye atmamak için evde kalması kesinlikle daha iyi olur. 

 

 

Okulun kapanması dolayısıyla yemek firması teslimatını durdurdu. Bu nedenle, 

çocuğunuzun aboneliğini evde kalsa dahi iptal etmek zorunda değilsiniz. Okula 

bakıma gelen tüm öğrenciler kendi yiyeceklerini, yeteri kadar evden 

getirmelidirler. Tabii ki, şu anda çocuğunuz için yemek firmasına yemek ücreti 

ödemek zorunda değilsiniz. Yine de yemek ücreti kesilirse şaşırmayın, sene 

sonunda bu faturalandırılacağı için düzeltilecektir. 

 

 

Bu durumun birçok aile için ne kadar zor olduğunun farkındayız. Meslektaşlarım 

bugün çocukların evde yapacakları egzersiz materyallerini bir araya getirmek için 

yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu materyalleri okuldan çarşamba günü saat 

08.00 den 16.00 ya kadar velilerimiz alabilirler. Bir arkadaşınız ya da bir 

tanıdığınız aracılığıyla da bu egzersiz materyallerini aldırabilrsiniz. (Mesela 

kendiniz de ev karantinasında bulunuyorsanız.) Eğer çarşamba günü bu egzersiz 

materyallerini almanız mümkün değilse, lütfen bize ulaşın, birlikte uygulanabilir 

bir çözüm bulalım. Buna ek olarak, çocukların internet ortamında evde, uzaktan 

eğitim görebilmeleri için bir öğrenim portalı ayarlandı, bir okul lisansı almak için  

başvuruda bulunuldu, tabii bunun için evde internet erişiminizin olması gerekiyor.  
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Çocuklarınızla günlük, sabit bir öğrenme süresi belirlemenizi tavsiye ediyoruz.   

(Bu çocukların yaşına bağlı olarak günde 1-3 saat olabilir). Çocuklarınızın evde bir 

egzersiz materyali yoksa, bu zamanları okumak (birbirinize yüksek sesle okumak) 

hikayeler yazmak, çarpım tablosunu öğrenmek, masa oyunları oynamak vb.için 

kullanabilirsiniz. 

 

Okul öncesi çocuklar için özel bir eğitim materyali olmayacaktır. Ancak onlara 

hergün yüksek sesle kitap okumanızı, masa oyunları oynamanızı ve her zaman el 

becerilerini geliştirici çeşitli etkinliklerde bulunmanızı tavsiye ederiz. 

 

Öğretmenlerin öğrenme materyali ile ilgili soruları cevaplamaları için telefon 

danışma saatleri ayarlayacağız. Cep telefonu numaralarının verilmesinin yalnızca 

bu kriz durumundan kaynaklandığını lütfen unutmayınız. Bu nedenle, normal okul 

düzenine geçildiğinde numaraları silmenizi rica ediyoruz. Ayrıca meslekdaşlarıma 

kendi Eduport okul e-posta adresleri yoluyla ulaşabilirsiniz. Ancak, ne yazık ki, 

eduport da şu anda o kadar güvenilir çalışmıyor. Eğer bir iş günü içinde postanıza  

geri dönüşüm alamazsanız, Aue okulunun kendi posta adresi ( okul işlev posta 

kutusu) ile  irtibata geçiniz, biz isteğinizi iletiriz. Bireysel posta adresleri ve 

telefon numaraları egzersiz malzeme paketi içerisinde mevcuttur. 

 

Bir sonraki bildirime kadar, okul büromuz her gün 9.00'dan 12.00'e kadar açık 

alacaktır. Orada kimseye ulaşmazsanız, lütfen sorununuzu, isteğinizi 

telesekretere konuşun, dilerseniz sizi geri dönülecektir. 

 

Ayrıca, günlük olarak okul işlev posta kutusuna bakacağız( yukarıda yazılı), 

böylece soru sorabilir veya bu şekilde bilgi iletebilirsiniz. 

 

Size ve çocuğunuza sağlık, güç, sabır ve önümüzdeki haftalarda mümkün olan en iyi 

ruh halini diliyoruz! 

 

Saygılarımızla 

 

Sylvia Hoyer ve Wiebke Jäger, Okul Yönetimi 

 

 

 


