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Sevgili Ebeveynler ve Veliler,        14.12.2020 
 
Gecen yillardaki yaptiginiz isbirligi, gösterdiginiz esneklik ve anlayisiniz icin simdiden tesekkür ederiz. 
Campus`daki Team olarak hergün yeni Bilgiler diger bildiklerimizin üzerine ekleniyor,bu Bilgileri Campus 
daki her bir Bireyi, bu Bilgi ortamina dahil etmeye calisarak, ama ayni zamanda bu ortamda cocuklariniza 
iyi eslik etmek icin büyük bir Huzur ve Sükunet yayarak bunu yapmaya calisiyoruz. 
 
Suan itibari ile öyle görünüyorki, hala 14.12. ve 15.12.2020 tarihlerinde Okulda yüzyüze ders 
veriyormusuz, görünüyor.  
 
16.12.2020` den  - 18.12.2020 tarihine kadar Okul rehberliginde dersler uzaktan egitim (saLzH) ile 
ögrenme evde gerceklesecektir! 
 
Noel tatilinden sonra 4.1.2021`den 8.1.2021`e kadar yine (saLzH) ile ögrenme evde gerceklesecektir! 
 
Eger bu sürecde Cocuklarinizda Covid-19 tesbit edilirse Lütfen 4.1.2021 tarihinden itibaren Sekreterlige 
bildiriniz! 
 
Denenmis ve test edilmis bir sekilde, Ögretmenlerimiz ve Egitimcilerimiz cocuklariniz ile temasa gececek, 
materyal gönderecek, Video konferanslar düzenleyeceklerdir. 
 
Ailelerimiz ve Ögrencilerimiz icin (ögrenme Gruplari) Haus 1 ve Haus 5 binalarimizin giris Salonlarini, 
(Malzeme) Ev ödevleri almak veya düzelme icin bitirilmis ev ödevlerini teslim edebilsinler diye, tahsis ettik. 
 
Lütfen anlayisiniza siginarak, Cocuklariniza Pazartesi ve Sali günleri, 8.1.2021`e kadar tamamlanmasi 
gereken cok cesitli Malzemeler sunacagimizi lütfen unutmayin! 
 
Web sitemizde ki Menü de „LERNEN ZU HAUSE“ ögesi altinda cesitli sekildeki ipuclari ve fikirlerden 
yararlanabilirsiniz.  Okul calisma saatleri   08:00 – 15:00 arasidir! 
 
Sekreteryalar da aciktir. Lütfen ilk önce, okula gelip gelmemeniz gerektigini veya telefon ile bilgilerinizi alip 
alamiyacaginizi, telefon ile görüserek ögrenin. 
 
Sekretariat Grundstufe 408 9996-0 (Pazartesi -  Cuma   7 Uhr -  15 Uhr arasi) 
Sekretariat Mittelstufe 4089996-3 (Pazartesi, Sali, Carsamba   7 Uhr - 12 Uhr arasi, Persembe  7 Uhr - 

12:30 Uhr arasi ve Cuma  7 Uhr - 10:30 Uhr arasi) 
Okulun kapali oldugu tarihlerde (yukariya bakiniz) sistem icin önemli olan Mesleklerde calisan Ailelerin 
Cocuklari icin Acil Bakim yapilacaktir! (Tatil bakimi yok). 
 
Lütfen gerekli Belgeleri Sekreteryadan (Frau Gefeller) alabilirsiniz ve ilgili Belgeyi Isverenden getirin! 
Hangi Meslek gruplarinin Sistem icin önemli Mesleklerde calisiyor oldugunu Web sitemizden 
ögrenebilirsiniz. 
Tüm Kalbim ile saglikli ve güzel bir Noel –Kis- zamani diliyor ve umarim siz ve aileleriniz yeni yila saglikli bir 
sekilde girersiniz ve biz hep beraber önümüzdeki günleri daha fazla pratikle ustalasarak  asacagimizi Ümit 
ediyorum. 
 
Alles Gute  
 
 
Viola Ristow und ein starkes Team ;) 


