
Topluluklar ve Aileler Yetkili Müdürü Alistair Gaw'dan velilere ve bakıcılara gönderilen mektubun özeti, 5  

Ağustos 2020 

 

Sayın Veli/Bakıcı, 

 

Bu zor dönemde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. 

 

Başbakan geçen hafta okulların tüm öğrencilere açılabileceğini doğruladı ve çocuklarınızın okula geri 

gelmesini dört gözle beklemekteyiz. 

 

İskoç Hükümeti, öğrencilerin ve personelin mümkün olan en güvenli ortama geri dönmesi için eksiksiz 

hazırlık yapılmasının gerekliliğini vurgulamıştır.  Bu bizim en yüksek önceliğimizdir. 

 

Herkes düzenli olarak ellerini yıkamalıdır ve tüm okullarda el dezenfektanları bulunacaktır.  İskoç 

Hükümeti’nin tavsiyeleri ve ulusal standartlar uyarınca, düzenli olarak ileri düzey temizlik yapılacaktır. 

 

İskoç Hükümeti koruma altında tutma uygulamasına ara verdi ve dolayısıyla koruma altında olan öğrenciler 

de okula dönecektir.  Veliler, ihtiyaç duyulabilecek ek düzenlemeler hakkında görüşmek için okullarıyla 

iletişime geçmelidirler. 

 

 

GERİ DÖNEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLEMELER 

 

Okula dönüş, 12  Ağustos Çarşamba gününden itibaren üç gün içinde kademeli şekilde 

gerçekleştirilecektir. 

 

İlkokullar 

 

Soyadları A-L ile başlayan 

çocuklar 

12  Ağustos Çarşamba (tam gün) ve 14  Ağustos Cuma günü geleceklerdir 

Soyadları M-Z ile başlayan 

çocuklar 

13  Ağustos Perşembe (tam gün) ve 14  Ağustos Cuma günü geleceklerdir 

 

14  Ağustos Cuma gününden itibaren tüm çocuklar okula tam zamanlı olarak gelecektir. 

 

Her okul öğle yemeği, beden eğitimi düzenlemeleri ve gerekli durumlarda okul günü için kademeli başlangıç 

ve bitiş saatleri hakkında ayrıntılı bilgi sunacaktır. 

 

 

Ortaokullar 

 

Queensferry Lisesi hariç tüm S1 öğrencileri 12  Ağustos Çarşamba günü okula gidecektir. 

 

Queensferry Lisesi'ndeki öğrencilerin velileri, yeni okul binasına dair düzenlemeler hakkında Baş 

öğretmenden ayrı bir mektup alacaktır. 

 



Her okul, 12 , 13  ve 14  Ağustos günlerinin her birinde okula gelecek farklı yıl grupları için ayrı 

düzenlemelere sahip olacaktır.  Tüm ortaokul öğrencileri en geç 17  Ağustos Pazartesi gününden itibaren 

okula gelecektir. 

 

Okullar, ayrıntılar için 6  Ağustos Perşembe gününe kadar velilerle iletişime geçecektir.  Okullar ayrıca okul 

günü için öğle yemeği, beden eğitimi ve kademeli başlangıç ve bitiş saatleri hakkında bilgi sunacaktır. 

 

Özel Okullar 

 

Her okul, öğrencileri desteklemek için kademeli geri dönüşe dair kendi düzenlemelerine sahip olacaktır. 

 

Okullar, 6  Ağustos Perşembe gününe kadar, 12 , 13  ve 14  Ağustos günlerinin hangilerinde çocuklarının 

okula geleceğine dair net ayrıntılar için velilerle iletişime geçecektir. 

 

Tüm çocuklar ve gençler en geç 17  Ağustos Pazartesi gününden itibaren okula döneceklerdir. 

 

Okullar ayrıca öğle yemeği, okul gününün başlangıç ve bitiş saatleri ve diğer düzenlemeler hakkında bilgi 

sunacaktır. 

 

Okullar, 7  Ağustos Cuma gününe kadar evden okula ulaşımı olan çocuklar için gerekli düzenlemeler 

hakkında velilerle iletişime geçecektir. 

 

 

 

DİĞER ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 

• Eğer araç kullanıyorsanız, lütfen çocukları okulun yakın girişinden uzak bir yere bırakın. 

• Lütfen aracınızı okula yakın yerlere park etmeyin. 

• Lütfen farklı ailelerin yetişkinleri ve çocukları ile aranızdaki fiziksel mesafeye dikkat edin. 

• Ziyaretçiler okula sadece davet üzerine alınacaktır. 

• Velilerin ve bakıcıların normal erişimi kısıtlanacaktır. 

 

 

Bu süreç boyunca gösterdiğiniz sabır ve destek için teşekkür ederiz.  Çocuklarınızın geri dönmesini dört 

gözle bekliyoruz.  Herkesin güvende olmasını ve öğrencilerin mümkün olan en iyi öğrenimi ve öğretimi 

almalarını sağlamak için düzenlemeleri gözden geçirmeye devam edeceğimiz konusunda sizi temin 

edebiliriz. 


