
RE: 1 Haziran Potansiyelinin Kreş, Resepsiyon, Birinci Yıl ve Altıncı Yıl'a 'yeniden açılması' için 

düzenlemeler 

Sevgili ebeveynler ve bakıcılar, 

 

MAT'dan gelen mektubun ardından, Başbakan'ın 10 Mayıs Pazar günü yaptığı konuşmanın 

ardından, Stanley Road İlköğretim Okulu'nun okulun Hemşirelik, Resepsiyon, Birinci Yıl ve Altıncı 

Yıldaki öğrencilere yeniden açılması için planlarını güncellemek için yazıyorum. 

Öncelikle, 23 Mart'ta okulumuzu öncelikli bir çocuk grubu dışında herkese kapatmamız 

istendiğinden beri verdiğiniz inanılmaz destek için teşekkür ederim. Eşi görülmemiş zamanlarda 

yaşamaya devam ederken, birbirimizi desteklememize yardımcı olan gerçek bir topluluk 

duygusu geliştirdik. 

Aşağıdaki öneriler, koronavirüs patlaması sırasında normal okul yaşamında yapılan değişiklikleri 

açıklamak için tasarlanmıştır. Virüsün yayılmasını sınırlamak için atılan adımların ebeveynlerine 

ve bakıcılarına güvence vermeyi umuyoruz. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, bu tavsiye 

Hükümetten yeni rehberlik alındıktan sonra değişebilir. 

 

Çocuğum okula dönmeye uygun mu? 

 

1 Haziran'dan itibaren, şu anda 6.Yıl, 1.Yıl, Resepsiyon ve Kreş dönemindeki çocukları aşamalı 

olarak karşılamaya başlayacağız. Kilit çalışan çocuklara ve korunmasız çocuklara bakmaya açık 

kalacağız, ancak sadece evde kalamamaları durumunda. 

Yıl 6 ve Yıl 1'in 1 Haziran'da döndüğünü görmeyi amaçlıyoruz. Mevcut sistemlerden memnun 

kalırsak, 8 Haziran'da Resepsiyonu ve bunu yapmak güvenli olduğunda Kreş'i memnuniyetle 

karşılarız. 
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Kız kardeşler, kardeşler ve diğer çocuklar ne olacak?  
Yalnızca yukarıdaki uygun, yeşil renkli yıl gruplarındaki çocukların okula geri 

dönmesine izin verilecektir. Halen 2-5 yaşlarında olan uygun öğrencilerin kız ve 

erkek kardeşleri, bildirilene kadar evde kalmalıdır. Çocuğunuzun okula dönmesine 

izin verilmiyorsa, çevrimiçi destek ile evden öğrenmeye devam etmesi beklenir. 

Ne gibi değişiklikler beklenebilir? 

Çocuğunuzu bıraktığınız ve alacağınız zaman ve yer, hangi gruba dahil olduklarına 

bağlı olarak sabah 8.40 - 9.30 ve öğleden sonra 2.30-3.10 arasında 

kademelendirilecektir. Kahvaltı ve okul kulüpleri hiçbir öğrenciye 

sunulmayacaktır. . Bu hafta sizinle konuştuğumuzda çocuğunuzu bırakması ve 

toplaması için size belirli bir zaman bildireceğiz. 

 

Müfredatı riski en aza indirecek şekilde değiştirilecektir. Çocuğunuzun yaşına ve 

evresine uygun uyarıcı ve ilgi çekici etkinlikler sunmaya devam edeceğiz. Perşembe 

ve Cuma günleri, çevrimiçi destekle evden öğrenmenizi öneririz. 
 

Çoğu durumda, grupları 15 yaşın altında tutmamız gerektiğinden, çocuğunuz 

normalde olduğundan farklı bir öğretmene sahip olacaktır. Muhtemelen normal 

sınıflarından farklı bir odada olacaklar. Potansiyel riski en aza indirmek için yıl 

gruplarındaki diğer çocuklarla kendi yarım sınıf “kabarcıklarının” dışında 

karışmayacaklar; bu kabarcıklar oyun saatlerinde ve öğle saatlerinde de uygulanacaktır. 

 

Çocuklar her gün açık havada ve fiziksel aktiviteler için de uygun temiz kıyafetler 

giymelidir ZORUNLU. Çocukların okul üniforması giymelerine gerek yoktur, ancak 

riski en aza indirmemize yardımcı olmak için her gün taze giysilerle göndermenizi 

rica ediyoruz. 

 

Mola ve öğle saatleri kademeli olacak - bunun için bir atıştırmalık getirilebilir. 
Resepsiyondaki ve 1. Yıldaki tüm çocuklar, Evrensel Yemeklerin bir parçası 

olarak Aspens tarafından paketlenmiş öğle yemeği alacaktır. 

6. sene içinde sosyal yardım alan Ücretsiz Okul Yemekleri almaya hak kazanan 

çocuklara ücretsiz paketli öğle yemeği verilecektir. 

6. sınıfta ücretsiz okul yemeği hakkı olmayan çocuklar paketli öğle yemeği getirmelidir. 

Çocukların okula getirdiği paketlenmiş öğle yemekleri, atılacak olan bir plastik veya kağıt torba 

içinde olmalıdır. Lütfen yemek kutuları göndermeyin. 
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Paketli öğle yemekleri, sabah saat 9'dan önce Aspens üzerinden sipariş edilebilir - daha fazla 

bilgi için okul ofisine e-posta gönderin. Bu süre zarfında "sıcak" akşam yemekleri servis 

edilmeyecektir. 

Bırakma ve teslim alma süreleri için siteye sınırlı erişim sağlanacaktır. Bu her yıl 

grup için farklı olacaktır. Lütfen ayrıca göndereceğimiz haritaya ve 

zamanlamalara bakın. 

 

Okulun çocuğum için güvenli olmasını nasıl sağlıyorsunuz? 

Her sınıfta normalden daha az çocuk olacaktır. Sınıf başına en fazla 15 öğrenci 

olacaktır. 

 

Herkes günde birkaç kez ellerini yıkayacaktır. Buna okula giriş, binadan çıkma ve 

yemekten önce ve sonra dahildir. İyi uygulamaları modelleyeceğiz, DfE ve Public 

Health England rehberliğini kullanacağız ve çocuklarınızın sınıftaki el yıkamalarını 

denetleyeceğiz. 

 

Çocuk kaynakları da dahil olmak üzere okul daha sık temizlenecek ve paylaşım 

ekipmanı mümkün olduğunca azaltılacaktır. Çalışma alanlarındaki kaynaklar, 

silinebilmeleri için minimumda tutulacaktır. Mümkün olan her yerde, kolay 

yıkanabilir veya silinemeyen kaynaklar bu alanlardan kaldırılacaktır. 

Aşağıdaki önlemler de uygulanacaktır: 

• Her sınıfta ve tuvalette sabun ve sıcak su. 

• Kapaklı kutular tüm sınıflarda ve okul sitelerimizdeki diğer önemli yerlerde bulunacaktır. 

• Her sınıfta 'yakala, otur, öldür' yaklaşımını uygulamak için iyi bir tek kullanımlık doku 

kaynağı olacaktır. 

• Gerekli tüm ekipmanı sağlayacağız; çocuklardan sadece bir su şişesi ve öğle yemeğini tek 

kullanımlık bir ambalaj içinde getirmeleri istenecektir. Kıdemli personel tarafından kabul 

edilmedikçe başka bir eşya getirilemez. 

 

Öğrenciler bir ‘kabarcık grubu’ içinde kalacaktır. Bu, her gün aynı öğretmenle 

aynı odada 15'ten fazla olmayan bir grupta olacakları anlamına gelir. 

Niyetimiz, çocuklar ve yetişkinler arasındaki teması en aza indirmek için gün 

boyunca her zaman gruplarıyla kalacaklarıdır.. 
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Bu küçük grupların içindeki çocukları birbirinden 2 metre uzakta tutmak mümkün olduğunda, 

bunu yapacağız. Mümkün olan her yerde çalışanlarımız güvenli bir mesafede kalacaktır. Bununla 

birlikte, personelin ve çocukların her zaman iki metre arayla olabileceğini garanti edemeyiz, bu 

da ilk yardım veya diğer yardım türleri gibi olayları etkiliyor. 

Bu küçük grupların içindeki çocukları birbirinden 2 metre uzakta tutmak mümkün olduğunda, 

bunu yapacağız. Mümkün olan her yerde çalışanlarımız güvenli bir mesafede kalacaktır. Bununla 

birlikte, personelin ve çocukların her zaman iki metre arayla olabileceğini garanti edemeyiz, bu 

da ilk yardım veya diğer yardım türleri gibi olayları etkiliyor. 

(Son 9 haftada okula gelen) savunmasız ve Kilit çalışan öğrenciler kendi “kabarcık gruplarında” 

olacaklar ve eğer bütün hafta zorunlu kalmaları durumunda yıl gruplarında olmayacaklardır. 

Korunmasız ve kilit çalışan çocukların ebeveynleriyle (yukarıda belirtilen yeşil gruplar) bunun 

yerine çocukların kendi yıl gruplarında olmasını isteyip istemediklerini görmek için konuşacağız. 
Bu, yalnızca Pazartesi - Çarşamba günleri katılabilecekleri anlamına gelir; başka günler gerekirse 

Pazartesi-Cuma günkü kilit işçi gruplarında kalmaları gerekecek. 

 

Sınıf düzeni öğrenciler arasındaki boşluğu en üst düzeye çıkarmak için 

değiştirilecektir. Mümkün olduğunca sınıfları iyi havalandırılmış ve güvenli 

tutacağız ve egzersiz ve molalar için açık alan kullanacağız. Çekmecelere ve sınıfın 

bazı alanlarına çocuklar erişemeyebilir. 

 

Bir çocuk veya aile bireyi hastalanırsa, okula gidemezler. Okulu telefon veya e-

posta ile bilgilendirmelisiniz. 

Okul alanına giren kişi sayısı yalnızca personel ve çocuklarla sınırlandırılacaktır. 

Ebeveynler, enfeksiyonu en aza indirmek için binaya girmelerine izin 

verilmeyeceği için telefon veya e-posta yoluyla iletişim kurmalıdır. 

Bu rehber, personelin genellikle kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanımını gerektiren 

faaliyetlerde bulunmadıkça veya bir çocuk, genç veya başka bir öğrencinin belirtilerle rahatsız 

olmaması durumunda maske, eldiven ve önlük giymesinin gerekli olmadığını belirtir. 

koronavirüs kendi ortamlarında iken ve eve dönünceye kadar gözetim gerekir. 

 

Okulda bir koronavirüs vakası varsa ne olur? 
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Bir personelin veya bir öğrencinin koronavirüs semptomları varsa, semptomları olan kişi 7 gün 

boyunca kendini izole etmeli ve gruplarının geri kalanıyla birlikte 14 gün içinde okula 

dönmelidir. Daha sonra bir koronavirüs testi aramalıdırlar. Bunlar 111 ile satışa sunulacak. 

 

Kişinin birlikte yaşadığı insanlar, 14 gün boyunca kendi kendine tecrit etmelidir. 

 

Testin sonucu tekrar olumlu gelirse, çocuğun birlikte çalıştığı tüm grup 14 gün boyunca kendi 

kendine tecrit etmelidir 

Bu bilgileri okuduktan sonra çocuğunuzu okula göndermemeye karar verirseniz, 

Hükümet para cezası almayacağınızı açıkça belirtmişse. Evde çocuklar evde 

öğrenim görevlerini yapmaya devam edecektir. 

Okulun yeniden açılması konusunda endişeliysem ne yapmalıyım? 

Bu bilgilerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen okul ofisini arayın veya e-

posta ile gönderin; üst düzey liderlik ekibinin bir üyesi sorularınızı 

cevaplamaktan mutluluk duyacaktır. Nihayetinde bu senin kararın.. 

Çocuğunuzun 1 Haziran'da okula dönmesini istediğinizi söylediyseniz, kilitlenme 

sırasında farkında olmamız gerektiğini düşündüğünüz (ör. Hastalık, yas, değişiklik) hakkında 

görüşmek üzere bu hafta sizinle telefonla iletişime geçeceğiz aile koşullarında). Çocuklar bu 

konuşma olmadan katılamayacaklar. Ayrıca, çocuğunuz için başlangıç ve bitiş saatleri de dahil 

olmak üzere gün için yapılan düzenlemeleri onaylayacağız. 

 

Okula erişen kişilerin sayısını azaltmak ve koronavirüs yayılma riskini en aza indirmek 

için kısa vadede yüz yüze toplantıların yapılamayacağını belirtmek önemlidir. 

Sürekli desteğiniz için çok teşekkürler. Bireysel yıl grupları için sınıflar, öğretmenler, 

okul terkleri ve teslim almalar için özel düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi ile temasa  

geçeceğiz. 
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Not: Tüm bunlar potansiyel bir açılış için geçici planlamadır. Okulların önerilen açılışının 

devam edip etmediğini görmek için 28 Mayıs'ta Başbakan'dan bir açıklama bekliyoruz. Bu 

süre boyunca irtibatta kalacağız 


