
GİRİŞ 
 
 
GENÇLER ve aileleri okula, üniversiteye ya da kreşlere geri dönmeye hazırlanırken, birçoğunuzun endişeli olabileceğini 
veya neleri beklemeniz ve nasıl güvende olabileceğiniz konusunda sorularınız olduğunu biliyoruz. 

Son altı ay hepimiz için tuhaf ve zorlu geçti, programlarımız ve günlük hayatımız korona virüsün etkisiyle kenara bırakıldı. 
Çoğunuz Mart ayından beri okula gitmediniz; öğretmenleriniz, aileniz ve arkadaşlarınız evden öğreniminizi desteklemiş olsa da 
arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle aynı sınıf ortamında bulunmak gibi olmadı. 

Hackney’nin gençlerinin gösterdiği direnç bizi çok etkiledi. 
Online dersleriniz, birbirinizle iletişim halinde kalmak için geliştirdiğiniz yaratıcı yollar ve kendi topluluklarınızdaki diğer insanları 

desteklemek için bulduğunuz harika yolları duyduk. 
Hepimizin çok gurur duyduğu Hackney Spirit’i (Hackney Ruhu’nu) gösterdiniz! Şimdi sizin için okula dönme zamanı. 
Öğretmenler sizi karşılamayı dört gözle bekliyor ve Council (konsey) de sizin güvende olmanız, sınıflara dönerken rahat ve mutlu 

hissetmeniz için onlarla birlikte çalışıyordu. 
Bazı şeyler farklı olacak - mesela, bazı dersler farklı şekilde yapılacak, ‘bubbles’ (balonlar) içinde ders yapabilirsiniz ve farklı 

teneffüs, başlangıç ve bitiş zamanlarına sahip olabilirsiniz. 
Bu sizin güvenliğiniz için, yeni kuralları dinlemeniz ve korona virüsün yayılmasını engellemek için yapabileceğiniz her şeyi 

yapmanız çok önemli olacak. 
Umarız bu kılavuz bazı sorularınızı yanıtlar ve okulların sizi hem güvende tutmak hem de eğitiminize devam edebilmek için attığı 

adımları anlamanızı sağlar. 
Umarız yaz tatilinizin son haftaları keyifli geçer! 

 
 

NE BEKLEMELİSİNİZ 
 
Council bir yandan okula geri döndüğünüz zamanın güzel geçebilmesini sağlarken; bir yandan da öğrencileri, aileleri ve 
çalışanları güvende tutmak için okullarımız, kreşler ve üniversitelerle birlikte çalışmaktaydı. 

Güvenliğiniz ve sağlığınız öğretmenlerinizin birinci önceliğidir. 
Herhangi bir endişeniz varsa lütfen onlarla konuşun - onlar sizi desteklemek ve güvende hissettiğinizden emin olmak için 

buradalar. 
Yeni akademik yıl için okula veya üniversiteye döndüğünüzde durum biraz daha farklı olacak. 
Her okulun attığı adımlar okulun boyutuna, binaya ve kaç öğrenci olduğuna göre biraz farklı olacak; ancak okula gelme şekliniz, 

ders programları, teneffüs ve tuvalet zamanları büyük olasılıkla değişecek. 
Okulunuz bu değişiklikleri sizinle paylaşacak ve olabilecek tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaktır. 

 

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK 
 
OKULLAR, Education Health Care Plans (Eğitim Sağlık Bakım Planları) olan öğrencilerin aileleriyle görüşecek ve onları da 
dönüş planlarına dahil edecek. 
Herhangi bir sorunuz olursa aileniz ya da bakıcınızın SENCO ile görüşmesini isteyebilirsiniz. 

 
 
  



OKULA GELİŞ 
 
Okula nasıl ulaşacağınız konusunda düşünmeniz, farklı ayarlamalar yapmanız gerekebileceği için önemli. 

Eğer yolculuğunuz farklı olacaksa okula dönmeden önce pratiğini yapmak isteyebilirsiniz. 
Birkaç öneri: 
 

• Mümkünse yürüyün ya da bisiklet kullanın, daha sağlıklı, çevre için daha iyi ve daha hızlı bile olabilir! 

• Okula varır varmaz ve eve geri döndüğünüzde ellerinizi yıkayın ya da dezenfekte edin; 

• Unutmayın, toplu taşıma araçlarındaki yer sınırlı - örneğin, şu anda otobüslerde normalin yarısı kadar insana izin verilmekte. 
Okula zamanında varabilmek için öncekinden daha erken çıkmanız gerekebilir; 

• Unutmayın, toplu taşımayı kullanırken yüzünüzü kapatmak zorundasınız; 

• Çoğu ilkokul şu anda School Streets’e (Okul Sokağı’na) sahip, yani açılış ve kapanış zamanlarında arabaların okul dışında 
olması yasak; 

• Lütfen unutmayın, ilkokula çocuklarını bırakan ebeveynlerin okul alanına girişine izin verilmeyebilir. 
 
 

KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI NASIL GÜVENDE TUTABİLİRSİNİZ 
 
Şunları yaparak KENDİNİZİ ve aile üyelerinizi güvende tutabilirsiniz: 
 

• Okulunuzun ya da üniversitenizin tavsiyelerini dinleyip buna uygun hareket ederek. Council, sizi güvende tutmalarına yardım 
etmek için onları destekleyip tavsiye vermekteydi; 

• Okula ya da üniversiteye vardığınız zaman, teneffüs dönüşlerinde, yemekten önce ve sonra da dahil olmak üzere ellerinizi 
normalden daha sık temizlemek - bu, sabun ve akar suyla ya da el dezenfektanıyla yapılabilir; 

• Mikropların yayılmasını durdurmak - öksürür ya da hapşırırsanız mendil kullanın, ‘yakala, çöpe at, öldür’; 

• Teması azaltmak ve birbirinizle mesafeyi mümkün olduğunca korumak; 

• Kitap ve kırtasiye malzemesi gibi şeylerin paylaşımı konusunda dikkatli olmak; 

• Kendinizde - ya da evinizdeki herhangi birinde - korona virüs semptomları varsa okula ya da üniversiteye gitmemek. Covid-
19’un en yaygın semptomları şunlardan biri ya da tamamıdır: yeni sürekli bir öksürük, yüksek sıcaklık ya da ateş(37,8 ya da 
üzeri) ve normal koku veya tat duyusundaki bir kayıp ya da değişiklik; 

• Vakaların tanımlanması ve harekete geçilmesi için NHS Test and Trace (NHS Test ve Takip) sürecini kullanmak - bu şu anlama 
gelir, semptom geliştirirseniz test olmalısınız (online randevu alabilir ya da 119’u arayabilirsiniz) ve okul ya da üniversitenizi 
testin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmelisiniz. 


