Corona-Hotline: 01-52525/77109
Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için

Sevgili ebeveynler!
Sevgili yasal vasiler!

COVID krizi, toplumumuz için büyük bir zorluk anlamına geliyor. Özellikle okullarımız önemli bir
sorumluluk taşıyor: Viyana Eğitim Müdürlüğü olarak hedefimiz, yeni okul yılı 2020/21‘in, sağlığın
mümkün olan en iyi şekilde korunması ile eğitimin olabildiğince normal bir şekilde devam etmesini
sağlamaktır.

Bunun için Eğitim Bakanlığı ve Viyana Şehri ile yakın iş birliği içinde yönergelerimiz hazırlandı. Bu
yönergelere göre önümüzdeki aylar için okulların nasıl düzenleneceği karar verildi. İlgili kurallar
ortaya çıkacak durumlarda değişebilir. Bu durumlar enfekte kişi sayısının gelişimine ve ayrıca küme
analizlerine ve diğer parametre değişikliklerine bağlı olarak değişebilir ve Viyana için federal hükümet
tarafından belirlenen “trafik ışığı rengine” dayanmaktadır.

Okula başladığınızda geçerli olan kuralları tanıtmak ve böylelikle okula mümkün olan en iyi başlangıcı
sağlamak için sıkça sorulan sorulara yanıtları bir araya topladık. Bu yanıtlar ebeveynler olarak sizi
özellikle ilgilendiren ve size yön vermesi gereken bilgilerdir. Daha fazla FAQ/SSS düzenli olarak
güncellenen Viyana Eğitim Müdürlüğü web sitesinde (www.bildung-wien.gv.at) bulunmaktadır.

Frequently Asked Questions/ Sıkça Sorulan Sorular
1. Çocuğumun sağlığı okulda tehlikede mi?

2. Okulun başlangıcında okul günü nasıl
olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre,
bilimsel araştırmalar, çocuklara ve ergenlere
yetişkinler gibi COVID-19 bulaşabileceğini
gösteriyor; ancak daha az sıklıkla ve eğer hastalık
bulaştıysa genellikle daha kolay atlatılmaktadır.
Bunun yanısıra çocuklar virüsün bulaşmasında
muhtemelen küçük bir rol oynarlar.
Genel ve yerele özgü düzenlemeler, riski
olabildiğince düşük tutmayı ve öğrencileri
mümkün olan en iyi şekilde korumayı
amaçlamaktadırlar.
Genel olarak, okulların normal ve düzenli bir
şekilde başlaması önemlidir. Bu nedenle okula
başlama, mevcut duruma göre tam olarak
gerçekleşmelidir. Bu, genel hijyen
yönetmeliklerine uygun olarak, öğleden sonra
dersleri ve boş zaman kursları ile normal sınıfta
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3. Federal hükümet adına okul koruma
önlemleri bağlı olan 4 renkli “trafik ışığı
sistemi” (yeşil, sarı, turuncu, kırmızı)
oluşturuldu. Okulların trafik ışığı
sistemini nerede görebiliriz?
4. Yasal bir vasi olarak okulun ilk gününde
çocuğuma dersliğine kadar eşlik edebilir
miyim?

5. Çocuğum için maskeye ihtiyacım var mı?
6. Okul binasında çocuğum maske takmak
zorunda mı?
7. Çocuğumun sınıfta maskeye ihtiyacı var
mı?
8. Aşamalı kabul:
Derslerin başlangıcı kademeli mi olacak?
9. Bu okul yılında ebeveyn toplantıları
olacak mı?

10. Veli görüşme günleri var mı?

11. Okul etkinlikleri var mı?

veya normal çalışma gruplarında, konuların ihmal
edilmediği anlamına gelir.
Okullar, kendi web sitesi ana sayfalarında “trafik
ışığı” rengini gösterecek ve okulların giriş
alanında açıkça göstereceklerdir. “Viyana trafik
ışıklarını” www.bildung-wien.gv.at web sitesinde
bulabilirsiniz.
Normal düzenli operasyon anlamında, prensipte
ebeveynlerin çocuklarına eşlik etmesi mümkün
olmalıdır. Bunun gerçekten mümkün olup
olmadığı, okulun büyüklüğüne ve koşullara
bağlıdır. Lütfen perşembe günü 3 Eylül’den
itibaren doğrudan okulda veya web sitesinde bu
bilgiye ulaşın!
Evet, bazı öğretim durumlarında maske takmak
zorunlu olabilir.
Bu, “trafik ışığının” rengine bağlıdır. Sınıfta maske
takılması, sadece trafik ışığı “kırmızı” olunca
zorunludur.
Hayır.
Bu önlem, dersin başında çok fazla kalabalığı
önlemek için alınabilir. Bu kararı, ilgili okul
vermelidir.
“Trafik ışığının” rengine bağlı olarak konferanslar,
komisyonlar ve okul ortaklık organlarının istişare
ve kararlarına davet edilebilinir ve bunlar yüz
yüze toplantılar olarak, ancak her durumda her
zaman elektronik olarak yapılabilirler. Kararlar
ayrıca elektronik olarak da geçerlidirler.
Sınıf dışında birçok insanın aynı anda okul
binasında bulunduğu durumlardan kaçınılmalıdır.
Bu nedenle dijital olarak veya telefonla iletişimde
kalma olanakları daha yoğun kullanılmalıdır.
Temelde evet. Okul etkinlikleri ve okulla ilgili
etkinlikler COVID-19 nedeniyle yalnızca eğer
etkinlik süresince hijyen kurallarına uygunluk
garanti edilebilirse planlanabilir ve
gerçekleştirilebilir.
Okul tarafından her etkinlik için bir risk analizi
hazırlanmalı ve Viyana Eğitim Müdürlüğü
dikkatine sunulmalıdır.
Bu karar, mahalde yasal vasi ile görüşülerek alınır
ve ayrıca ilgili trafik ışığı rengine de bağlıdır.

12. Bu okul yılında çocuklar için
proje haftalarına katılmak mümkün
olacak mı?
13. Bu okul yılında çocuğumu okuldan alabilir Bu, önceden tanımlanmış bir risk grubuna dahil
miyim?
olmasalar bile, okula giderek artan enfeksiyon
sayılarıyla devam eden belirli bir psikolojik yükün
altında olan veya risk grubundan bir kişiyle aynı
evde yaşayan öğrenciler için mümkündür. Bu
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14. . Bir ebeveyn olarak Corona'dan
korkuyorum. Raporun kimin adına
verilmesi gerekiyor?
Çocuk mu anne mi?
15. Çocuğum okula gitmediğinde,
öğrenme materyaline nasıl ulaşabilir?

16. Din eğitimi ne olacak?
Bu daha önce olduğu gibi olabilir mi?

öğrenciler, bir tıbbi raporun sunulması üzerine
sınıf öğretiminden muaf tutulabilir.
Rapor, yalnızca çocuğu ilgilendirir.

Etkilenen öğrenciler tıbbi bir rapor ile mazur
görülmüş sayılır, ancak materyali bağımsız olarak
öğrenmeleri gerekir. Bunun için özel
düzenlemeler, okul konumundaki öğretmenler
veya okul yönetimi ile mutabık kalınmalıdır.
Şu andaki durumda, her şey olduğu gibi, dini
eğitim de normal bir şekilde yapılabilir. Daha az
kayıtlı mezheplerin dini öğretimi durumunda,
genellikle sınıflar arasında, bu dersler, mesafe
düzenlemesinin daha kolay gözlemlenebileceği
daha büyük odalarda yapılmalıdır.

Elbette sorabileceğiniz çok sayıda başka soru var. Bu durumlarda aşağıdaki diğer iletişim
seçeneklerine başvurunuz:

Eğitim Müdürlüğünün okul / pedagojik sorular için kendi Korona yardım hattı vardır. Okul çocukları,
öğretmenler ve veliler bu numarayı arayabilirler. Yardım hattı telefon numarası: 01-52525 / 77109
(Pazartesi’den Cuma’ya 07: 30'dan 15: 30'a kadar).

Daha fazla bilgiyi burada çevrimiçi olarak bulabilirsiniz:
www.bildung-wien.gv.at (Viyana Eğitim Müdürlüğü web sitesi)
www.bmbwf.gv.at (Eğitim Bakanlığı web sitesi)

Önemli ek bilgiler: Viyana sonbahar tatilinde kamplara başlıyor.
Okullar başlıyor, ancak bir sonraki tatil çok uzakta değil. Ekim ayının sonundan itibaren ilk kez
sonbahar tatili olacaktır. Ebeveynleri rahatlatmak ve çocuklara deneyimler katmak için, bu tatilde
Viyana, Yaz Şehir Kampları'nın (Summer City Camps) başarılı modelini sürdürecek ve Sonbahar
Kampları sunacaktır. Çocuklar Viyana'da 30 farklı yerde bu gündüz kamplarına katılabilirler. Ücret
öğle yemeği dahil haftalık 50 Euro'dur. Program, çok çeşitli boş zaman etkinlikleri içerir. Kayıt ve tüm
bilgiler şu adreste bulunabilir:
www.ferieninwien.at.
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Bu bilgilerle size mümkün olan en iyi desteği sağlayabileceğimizi umuyor ve çocuklarınız için okula iyi
bir başlangıç diliyoruz.
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