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Nihayet tatil ve “Yeni okul döneminde ne olacak?”

İşaretim: 40/AL
İşaretiniz:

Değerli Ebeveynler ve Veliler,

Korona salgını aylardır hepimizi meşgul etmekte. Uzaktan ve dönüşümlü eğitim ile geçen okul yılı, hem
ebeveynler hem de öğrenciler için zorluklar yarattı. Neyse ki, aşılama kampanyası ve aynı zamanda
enfeksiyon oranı; tüm öğrencilerin tatilden önce yüz yüze eğitime başlayabileceği ve hatta mezuniyet
törenlerinin mümkün olacağı şekilde gelişim gösterdi. Şimdi tatil yaklaşıyor ve tüm ebeveynler, öğrenciler
ve öğretmenler bunu dört gözle bekliyor.
Ancak, tatilin ve yaklaşan seyahatlerin tüm sevincine rağmen, koronavirüsün seyahat valizinde tekrar
çoğalmış olarak şehrimize geri dönmesini hep birlikte önlememiz gerektiği konusunda sizi uyarmak
istiyoruz. Koronavirüsün yeniden yayılma olasılığını önlemek veya bu tehlikeyi erken tespit etmek için
testler son derece önemlidir. Lütfen her zaman, özellikle de tatilden döndükten sonra, hızlı test
merkezlerinin ücretsiz teklifinden yararlanın. Sadece Hamm’da toplam 30 merkez mevcuttur
(https://www.hamm.de/corona).
Durum dinamik olduğundan, geri dönenler için kuralların tekrar arttırılması göz ardı edilemez. Lütfen
Almanya’ya yeniden giriş amacıyla tatil ülkeniz için geçerli olan kurallara da dikkat edin.
Sayın Bakanımız Bayan Gebauer, önümüzdeki 2021/22 öğretim yılının tüm öğrenciler için, günlük yüz
yüze eğitim ve hijyen, enfeksiyon koruması ve testlerle ilgili kanıtlanmış kurallar ile başlayacağını açıkladı.
Genel orta okullarda, çocuklarınız haftada iki kez kendi kendine test yapmaya devam edecektir. Yaz
tatilinden sonraki ilk test günü doğrudan okulun ilk günü olacaktır.
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Şehir hazinesi hesapları:
Sparkasse Hamm
IBAN: DE 98 4105 0095 0000 0341 99
SWIFT-BIC: WELADED1HAM

Çalışma saatleri:
Pzt - Prş saat 8.30 - 15.30 / Cu. saat 8.30 - 12.30
Bazı kurumların çalışma saatleri farklıdır
Formlar ve bilgiler: www.hamm.de

Otobüs hattı:
1/3,2/4,6,7,8,11,12,15,17,
20,22,21,22,30,81,28,33
Otobüs durağı:
Weststraße, Alte
Synagoge/Markt,
Nordstr., H.-Böckler-Platz

İlkokul ve özel eğitim okulu öğrencileri için bu, iki testin de sözde Lolli testi ile yapılmaya devam edileceği
anlamına geliyor. Orta okulların kendi kendine testlerinden farklı olarak, bu çok hassas PCR testinin
sonucu hemen değil, bir sonraki okul gününde çıkar.
Hamm Belediyesi, hem çocuklarınıza hem de siz ebeveynlere ve öğretmenlere ilk gün güvenlik sağlamak
için, ilkokul ve ortaokullara ve dolayısıyla oradaki tüm öğrencilere masrafları kendi karşılamak üzere
ilaveten kendi kendine test sunmaktadır. Bu, onları okulun ilk gününün başında sunma isteği ile
bağlantılıdır. Bir ebeveyn olarak, çocuklarınızın teste katılmasına izin vermenizi rica ediyoruz.
Böylece, okulda daha fazla güvenliğe katkıda bulunmanızı sağlamış olursunuz.
Bu yazıyı ve de Arapça, Bulgarca, İngilizce, Lehçe, Romence ve Türkçe çevirilerini de
www.hamm.de/corona adresi altında bulabilirsiniz.
Size ve ailenize, nerede ve nasıl geçireceğinize bakılmaksızın, rahat bir yaz tatili diliyoruz.
Saygılarla,

Saygılarla,

Marc Herter
Belediye Başkanı

Dr. Britta Obszerninks
Eğitim, Aile, Gençlik ve Sosyal
İşler Bölümü Başkanı

Sayfa 2 / 2

