HeadTeacher: Mr. Kevin Reynolds
Princess May Primary School
Princess May Road, London, N16 8DF
Telephone: 020 7254 1589
Email: admin@princessmay.hackney.sch.uk
Website: www.princessmay.hackney.sch.uk
Sayin veliler ve bakicilar,
Okulun tam zamanli tekrar acilisi: 9 Mart Sali 2021
Okulun 9 Mart 2021 Salı gününden itibaren tüm çocuklara açılma planı hakkında sizi güncellemek
için yazmaktan mutluluk duyuyorum.
Üst düzey liderlik ekibi, personel ve yoneticiler, okulun acilabilecek kadar güvenli olduğunda tüm
çocukları geri davet etmeye hazır olmayi sağlamak için çok çalışıyor. Hükümet, enfeksiyon oranlarının
okulların yeniden açılmasının güvenli olduğu şekilde olduğunu duyurduğuna göre, personel 8 Mart 2021
Pazartesi gününu öğretmen hazırlık günü olarak kullanarak tüm çocukların önümüzdeki 9 Mart Salı
günü geri dönmesine hazır olmalarını sağlayacak.
Eylül ayındaki yeniden açılış planımızın önemli bir özelliği, çeşitli siniflar ve 'baloncuklar' için kademeli
başlangıç ve bitiş sürelerinin uygulanmasıydı - bu önümüzdeki Salı gününden itibaren ayni sekilde gecerli
olacak. Açık olmak gerekirse, başlangıç / bitiş saatleri ve giriş / çıkış kapıları Eylül ayında
başladığımız günden beri olduğu gibi kalacaktır.
Kademeli başlangıç ve bitiş saatlerinin yanı sıra çocuğunuzun sınıfı için giriş kapılarının ayrıntılarına
aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm kapılar ilk gün için açıkça etiketlenmiş olarak kalacaktır ve sizden bu kapıyı
yalnızca çocuğunuzu bırakırken ve alirken kullandığınızdan emin olmanızı rica ediyoruz.

Year Group
Nursery
Reception
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6

Start Time
9:10am
9:10am
9:10am
9:10am
8:55am
8:55am
8:55am
8:55am

Finish Time
3:30pm
3:30pm
3:30pm
3:30pm
3:15pm
3:15pm
3:15pm
3:15pm

Entrance/Exit Gate
Barrett’s Grove - kucuk kapi
Barrett’s Grove - kucuk Nursery kapisi
Princess May Road – kucuk kapi
Princess May Road – cift kapilar
Barrett’s Grove – kucuk kapi
Barrett’s Grove - kucuk Nursery kapisi
Princess May Road – kucuk kapi
Princess May Road – cift kapilar

En son kilitlenmeden önce olduğu gibi, veliler cocuklari bırakma ve alma sırasında okul binalarına
giremeyecek ve sabah ve öğleden sonraları kuyruk sistemimizin yanı sıra bir yüz
kaplaması (maske) kullanarak kaldırımda sosyal mesafeyi korumaya özen göstererek 'kapıda'
bırakmaları ve almaları istenecektir.
Okulun risk değerlendirme belgesinden, okulda enfeksiyon riskini azaltmaya çalışmak için henüz
kapsamlı önlemlerin alındığını göreceksiniz. Beklentilerle tüm çocukları yeniden eğitmek için de dikkatli
adımlar atacağız. Temel özellikler şunlardır:
•

Çocuklar mola ve öğle saatleri de dahil olmak üzere her zaman baloncuklarda
tutulacak
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•
•
•
•
•
•

•

•

Sınıflar da dahil olmak üzere mümkün olduğunca çocuklar ve yetişkinler arasında
uygulanacak sosyal mesafe
Personel ve öğrenciler için okul genelinde tek yönlü sistem
Her sınıfın dışında temassız el jeli dağıtıcıları
Kalem cuzdani olmayan çocuklara sağlanacak bireysel kırtasiye paketleri
Her yıl grubu için kademeli başlangıç ve bitiş saatleri
Ebeveynler ve bakıcılar çocukları kapıda bırakacak ve okul alani icerisine
alinmayacaktir: yüz maskelerinin kullanımı da dahil olmak üzere kuyruk sisteminin
sıkı kullanımı
Tüm okul meclisleri de dahil olmak üzere yetişkinlerin ve baloncukların dışında ortak
toplantılar yapılmaz
Tum okul personeli için haftada iki kez test

Zorunlu okula dönüş
Eğitim Bakani'nin tüm çocuklar için okula gitmenin yine zorunlu olduğunu teyit ettiğini belirtmek
önemlidir. Bu nedenle okulun, Princess May'deki her çocuğun her gün okula devam etmesini sağlamak
için yasal bir görevi vardır ve telefon görüşmeleri ve ev ziyaretlerinin kullanımı da dahil olmak üzere
olağan okula devamlilik prosedürlerimizi takip edecektir.
Kahvaltı ve okul sonrası kulüpler
Breakfast (Kahvalti) Kulubu 9 Mart Salı günü tekrar baslayacaktir. Lütfen şu formu
kullanarak çocuğunuzu kaydedin: https://tinyurl.com/3ycspmzm.
Okul sonrası kulüplerini ilk hafta güvenli bir şekilde nasıl yeniden açabileceğimizi gözden geçireceğiz ve
bu konuda sizinle ayrıca tekrar iletişime geçeceğiz.
Ücretsiz Okul Yemekleri
Ücretsiz Okul Yemekleri almaya hak kazanan çocuklar, bunları her zamanki gibi okulda almaya devam e
decektir. Çocuğunuz kendini izole etmediği sürece tüm devlet kuponları ve yiyecek paketleri artık sona er
ecektir.
Kardeşler
Aynı düzenlemeler kardeşler için de geçerli olacaktır: Genel kural. Çocukların her zaman büyük kardeşin
kapısını kullanarak okula girip çıkmaları gerektigidir.
Belirtiler
Çocuğunuz veya evinizdeki herhangi biri aşağıdaki belirtilerden herhangi birini gösteriyorsa hiçbir
koşulda okula gitmemelidir: öksürük, tat kaybı ve/ veya koku kaybı, yüksek sıcaklık (37,8 derece veya
üzeri). Bunun yerine, kendi kendilerini izole etmeli ve burada bir test rezervasyonu yapmalıdir:
https://self-referral.test-for-coronavirus.service.gov.uk/antigen/condition veya 119'u aramalidir.
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Her zaman olduğu gibi her türlü sorunuzu admin@princessmay.hackney.sch.uk adresinden veya 020
7254 1589 telefon numarasindan okul ofisimize yönlendirilebilirsiniz.
Son olarak, önümüzdeki Salı 9 Mart'ta hepinizi tekrar gormek için sabırsızlanıyorum.
Saygilarimla,

Kevin Reynolds
Okul Muduru
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