Turkish

HDSB İlkokul Aileleri ve Velileri için Okula Giriş Protokolu
Okul girişinde Aile / Veli Yükümlülükleri:
1. Okula girmenize izin verilmesi için yerine getirilmesi gerekenler:
a. Solunum yolları hastalıkları belirtileri göstermemek,
b. Okula giriş tarihinden önceki son 14 gün içerisinde Kanada dışına seyahat
etmemiş olmak,
c. COVID-19 veya COVID-19 belirtilerine benzeyen belirtiler(ateş, öksürük, solunum
zorluğu) gösterdiği teyid edilmiş bireylere bakmamış ve görüşmemiş olmak.
Eğer bu durumlardan herhangi birisine tabi kaldiysanız okula GELMEMELİSİNİZ. Halk sağlığı
yetkililerinin önerilerini takip ediniz.
Ayrıca kendi kişisel değerlendirmenizi yapmayı ihmal etmeyiniz.
a. 70 yaşın üzerinde misiniz?
b. Bağışıklık sisteminizi baskılayan bir hastalığınız veya göz önünde bulundurmanız
gereken sağlık koşullarınız var mı?
c. Bakmakla sorumlu olduğunuz yaşlı veya bağışıklık sistemi baskılanan bir
hastalığı olan kimse var mı?
Okula girmenize engel olan bir durumunuz varsa lütfen alternatif bir plan için Okul Müdürü ile
temasa geçiniz.
2. Belirlenen saat ve sürede sadece bir Aile Ferdi / Velinin okula girmesine izin verilecektir. Bu
dönem çocukların okula girmesine izin verilmeyecektir.
3. Okul kaynaklarını iade ederken, herşeyi önceden belirlenmiş masaya/yere koyunuz. Diğer
parçalara dokunmayınız. Eğer önümüzdeki akademik yıl Halton District School Board’da
okunmayacaksa, ödünç verilmiş, okula ait herhangi bir cihaz varsa iade edilmelidir.
4. Anaokulu -6.sınıf : Öğrenciye ait eşyalar, üzerinde öğrencinin adı olan bir çantaya koyulup,
sınıfındaki masanın üzerine konulacaktır. **Çocuğunuzun (çocuklarınızın) sınıf numarasını ve
öğretmen isimlerini yanınıza almayı unutmayın. **
5. 7. ve 8. Sınıflar:
○ Dolaplardaki okula ait olanlar hariç, tüm eşyalarınız koyabileceğiniz bir çanta getirmeyi
unutmayın.
○ Okula ait malzemeler dolaplarda bırakılacak.

○ Okullarda çöp kovası olmayacağından, dolaplarınızdaki tüm malzemeyi, daha sonra evde
çöpe atmak üzere alınız.
○ Çocuğunuzun dolap numarası ile kilit şifresini almayı unutmayın. Okula giriş gününüzde
okul çalışanları kilit kesmek için müsait olmayacaklardır.
○ Üzerinde öğrencinin adı olan, içinde çocuğunuza ait kişisel eşyaların ve yıl sonu
malzemelerin olduğu çantayı almak üzere çocuğunuzun sınıfına gidiniz.
6. Lütfen okula gelmeden / girmeden önce ellerinizi dezenfekte ediniz.
7. Geldiğiniz zaman araçınızı diğer araçlarla aranızda 2 metre mesafe olacak şekilde park ediniz.
8. Giriş ve çıkışınızı sadece size ayrılmış olan yerden yapınız ve sosyal mesafeyi koruyunuz. Okul
Müdürü veya yerine tayin edilen biri size giriş ve çıkışı gösterecek.
9. Okulda iken:
○ Mümkün olduğunca bina demirbaşlarını (kapı kolu gibi) ellememeye gayret edin.
○
Öksüreceğiniz /hapşıracağınız zaman dirseğinize öksürün veya hapşırın, ve
yüzünüze dokunmayın.
○ Diğerleriyle sohbet ve okulda / okul mülkünde bulunan yerlerde biraraya gelmekten
kaçınınız.
○
Daimi olarak diğerleri ile aranızda 2 metre fiziksel mesafe olmasına özen gösteriniz.
○
Çocuğunuzun çantasını / eşyalarını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde toplayın.
○
Diğer öğrencilern çanta ve eşyalarına dokunmayınç
○ Size ayrılmış zamanı geçirmeyiniz ki sizden sonra gelecek aile /vasinin de zamanı
geçikmesin.
10.

Girdiğiniz kapıdan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çıkın.

