
Ana akım okul ebeveynlerine ve bakıcılarına gönderilen 12 Haziran 2020 tarihli mektubun özeti 
Topluluklar ve Aileler Genel Müdürü Alistair Gaw tarafından yazılmıştır 
 
Mektubun tamamı İngilizce gönderilmiştir ve Meclis web sitesinde aşağıdaki bağlantıdan görüntülenebilir: 
https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/27455/letter-to-mainstream-parents-and-carers 
 
İkinci dil desteğine ihtiyacı olan ebeveynler Googletranslate (https://translate.google.com/) gibi çevrim için 
çeviri araçlarını kullanabilir.  Burada görebileceğiniz ‘belge’ seçeneği, belgeyi yüklemenize ve gerekli dili 
seçmenize olanak tanır. 
 
ÖNEMLİ HUSUSLARIN ÖZETİ 
Bu dönem hepimiz için zorlayıcı bir dönem olmaktadır. Gösterdiğiniz sabır, anlayış ve destek için teşekkür 
ederiz.  Öğrencilerimizin ve personelimizin okula güvenli bir şekilde dönebilmesine yönelik gerekli 
düzenlemeleri yapabilmek için çok yoğun çalışma yürütüyoruz. 
 
Tarihler 
Okullar, öğrenciler için 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü tekrar açılacaktır.  (Pazartesi günü olan 10'u ve Salı 
günü olan 11'i personel için eğitim günleri olacaktır.)  2021 yılının yaz tatilleri bir hafta erken başlayacaktır.  
Yaz dönemi, 25 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir. 
 
Haziran 
Haziran ayı, Ağustos ayında yeniden açılacak olan okullar için hazırlık dönemi olacaktır.  Evde eğitim, 
Haziran ayı boyunca devam edecektir.  Yeni bir okula geçiş için desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve çocukların 
aileleri geçiş toplantısı için davet edilecektir.  Okullar, randevu tarihleri için bu ailelerle iletişime geçecektir. 
 
Ağustos'tan itibaren Karışık Eğitim – düzenlemeler nelerdir? 
Yeni karışık eğitim modeli (bir kısmı okulda ve diğer kısmı evde eğitim) mevcut evde eğitim durumuna bir 
iyileşme olacak olsa da, ideal sistemden uzaktır.  Düzenlemeleri, şartlar izin verdiği sürece iyileştireceğiz. 
 
İskoçya Hükümeti tavsiyeleri ve İskoçya Sağlık Koruma yönergeleri doğrultusunda sosyal mesafe, hijyen 
kuralları ve risk değerlendirmeleri çocuklarımızı ve personelimizi güvende tutmak için çok büyük öneme 
sahip olacaktır.  Bu durum, tüm çocukların aynı anda okulda olmayacağı anlamına geliyor.  Sosyal mesafenin 
sağlanmasına izin vermek için, herhangi bir zamanda öğrencilerin %33'ünün okulda olması beklenmektedir.  
Şartlar izin verdikçe, okulda bulunan öğrenci sayısını artıracağız. 
 
Çocuğum ne zaman okulda olacak? 
Evde ve okulda eğitim günleri için bir liste oluşturulacaktır.  Okulunuzun Başöğretmeni, çocuğunuzun hangi 
gün okulda olacağını size bildirmek için 24 Haziran tarihinden önce sizinle iletişime geçecektir. 
 
Tüm okullarda, okulda eğitim günleri Pazartesi ile Perşembe günleri arasında olacaktır.  Cuma günlerinde 
personel evde eğitimi destekleyecektir.  Temel Hizmet Görevlileri çocuk bakımı desteği, her bir çocuğun 
okulda olduğu normal saatlerde hafta boyunca (Pazartesi – Cuma) devam edecektir.  Çocukların okulda 
olduğu bu günlerde, tam gün katılım sağlanacaktır. 
 
Erken Eğitim (yuva) ve İlkokullarda, çocuklar aile üyelerinin aynı gün içerisinde okula gelebileceği şekilde 
gruplandırılacaktır.  Ortaokulda, öğrenciler okul tarafından yapılan düzenlemelere bağlı olarak yaş grubuna 
veya aile grubuna göre gruplandırılacaktır. 
 
Yiyecek ve bina açılışı 
Başöğretmenler düzenleme ayrıntılarını seans bitiminden önce ebeveynler ile paylaşacaktır. 
 
Okulların Ağustos ayında çocuklarınızın dönüşü için hazır olması yönünde çalıştığımızdan emin olabilirsiniz.  
Eğitim ve öğretim büyük öneme sahip olsa da, okullarda bulunan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin 
sağlığı ve güvenliği çok daha fazla öneme sahiptir ve aldığımız tüm kararların merkezinde yer alacaktır. 
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