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Sayın Veliler/Bakıcılar,
COVID -19: Okulların Kapanması
Hükümet 20 Mart Cuma gününden itibaren İngiltere genelindeki okulları bir sonraki bildiriye kadar
kapatma kararı almıştır. Bu doğrultuda, okulumuz Cuma günü saat 3:30’da kapanacaktır-Cuma günü
okul sonrası herhangi bir klüp olmayacaktır.
Ek olarak, Eğitim bakanı Gavin Williamson’ın 18 Mart Çarşamba günü hem yazılı hem de sözlü yaptığı
bildiride şunları belirtmiştir: “Bu yaz yapılacak olan ilkokul ve ortaokul sınavları yapılmayacaktır”. Bu
yüzden KS1 ve KS2 Sats sınavları, Phonics sınavları ve 4.sınıf çarpım tablosu sınavları bu yıl iptal
edilmiştir.
Önümüzdeki haftadan itibaren, İngiltere’deki okulların yardıma ihtiyacı olan çocuklar ve kilit görevlerde
çalışanlar için yeni bir rol oynaması beklenmektedir. Bu da bizim bazı öğrenciler için açık kalacağımız
anlamına gelmektedir. Okulda olmasını beklediğimiz çocukların velilerini direk olarak arayacağız. Ayrıca
kilit çalışan statüsü ile ilgili kısa zamanda veliler ve bakıcılarla temasa geçeceğiz.
Bu hepimizi etkileyen çok zor bir durum ancak okulların kapatılmasının güvenlik, sağlık ve virüsün daha
fazla yayılmaması açısından gerekli olduğuna inanıyoruz. Başbakan çocukların korona virüsüne karşı
korumasız olan büyükanne/büyükbaba veya bir diğer aile yakınıyla bırakılmamasını bildirdi.
Çocuğunuzun öğreniminin her şekilde devam edebilmesi için çalışanlarımız perde arkasında çok
çalışıyorlar. Acil eğitim planımızın detaylarını aşağıda bulabilirsiniz:
•
•
•
•
•

•

Her çocuk için 4 haftalık evde öğrenim paketi (Paskalya tatili dahil)
Paskalya tatilinden sonraki hafta velilere ve çocuklara sunulacak yeni bir öğrenim çözümü olan
‘Google Classroom’ (daha fazla bilgi daha sonra verilecektir)
Çocukların akademik gelişimini takip etmek ve nasıl olduklarını sormak için sınıf öğretmenleri her
öğrencinin velisini haftada iki kez telefonla arayacaktır
Öğrenme zorluğu olan çocuklar ve yardıma ihtiyacı olan çocuklar daha sık aranıp ekstra yardım
sağlamak için bazen ‘kapıdan’ ziyaret edilecektir.
Bedava Okul Yemeği alan çocukların velilerine her hafta okuldan (temassız alım şeklinde),
bildirilen bir zamanda 5 günlük yiyecek paketi verilecektir- alım saatiniz mesajla size koşa
zamanda bildirilecektir
Okul yönetiminden haftalık olarak herhangi bir gelişmeyle ilgili bilgi evlerinize gönderilecektir.

Bu zor zamanda tüm velilere, bakıcılara ve çocuklara sabırlı ve sakin kaldıkları için çok teşekkür ederiz.
Okulun kapanmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, çalışanlarımız çok yoğun olacağı
için lütfen okulu ziyaret etmeyiniz. Bunun yerine admin@princessmay.hackney.sch.uk adresine email
gönderebilir veya acil durumlar için okul ofis numarasına (020 7254 1589) sesli mesaj bırakabilirsiniz.
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Okulların tekrar açılmasıyla ilgili herhangi bir resmi tarih alır almaz bunu sizlere okul websitesinden,
email yoluyla veya mesajla bildireceğiz. O zamana kadar sizlere en iyi dileklerimizi sunar, bu görülmemiş
virüs tarafından etkilenmiş herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.
Saygılarımla,

Kevin Reynolds
Okul Müdürü
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