
 

 
 

Mart 24, 2020 

 

Değerli HDSB Aileleri, 

 

Bu belirsiz ve benzeri görülmemiş zamanlarda siz ve ailenizin iyi durumuda olamanızı 

umuyoruz. Geçen hafta yazdığımızdan beri, Ontario okulunun kapanmasıyla ilgili durum hızla 

gelişti. Personelimiz, bu eşsiz koşullarda öğrencilerimizi ve ailelerimizi en iyi nasıl 

destekleyebileceğimize bakmak için, özenle çalışıyor.   

 

Dün (Mart 23), Ontario Başbakanı okul kapanışının 5 Nisan'dan sonra uzatıldığını 

duyurdu, ancak tarihler yayınlanmadı. Uzantının zamanlamasını öğrendiğmizde ,aileleri 

bilgilendireceğiz. Bu duyuru ışığında, öğrencilerimiz ve ailelerimiz için hayal kırıklığı yaratacağını 

bildiğimiz çok sayıda iptal paylaşıyoruz. Aşağıda öğrencilerin evde öğrenmelerine devam 

etmelerini desteklemek için yeni bilgiler ve kaynaklar bulacaksınız.  

 

Öğrencilerimizle bağlantı kurma 

 Öğretmenlerimiz ve okul personelimiz bu zorlu zamanlarda öğrencileriyle bağlantı kurmaya ve 

onları desteklemeye istekli. Önümüzdeki günlerde control edecek ve öğrencilerin çevrimiçi 

olarak hangi kaynakların mevcut olduğunu anlamalarını sağlamak ve gelecek iki hafta boyunca 

öğrenme alanları için ilk önerileri paylaşmak için onlardan haber almayı bekleyebilirsiniz.  

 

Evde öğrenmeye devam etmek 

Ontario Eğitim Bakanlığı: Evde Öğrenin 

Milli Eğitim Bakanlığı 'Learn at Home''Evde Öğrenin' online portalını tanıttı.  

www.ontario.ca/learnathome’te Erişilebilir. hem ilköğretim hem de Liseöğretim öğrencilerinin 

kapanıştan sonraki iki hafta boyunca bağımsız olarak öğrenimlerine devam edebilmeleri için 

kaynaklar sağlar. Bu kaynaklara bir bağlantı HDSBwebsite ana sayfanın üst kısmında 

mevcüttur. 

 

HDSB öğrenme kaynakları  

 Anaokulu - 8. sınıf öğrencileri için Board-kurul- web sitesinde (www.hdsb.ca) ek öğrenme 

kaynakları yayınladık additional learning resources. Bu kaynaklara erişmek için ana sayfanın üst 

kısmındaki kaydırıcıyı tıklayın. Buna ek olarak, öğretmenler önümüzdeki günlerde öğrencilere 

ulaşacak ve önümüzdeki iki hafta boyunca öğrencilerin bağımsız öğrenmelerine rehberlik 

etmeleri için anında öğrenme önerileri sunacaktır. 

 

 
 

Okul Yöneticisinden :  Tüm HDSB aileleri ve Lise  öğrencilerine  
 

      HDSB aileleri için önemli güncelleme  

Turkish 

http://www.ontario.ca/learnathome
https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx
http://www.hdsb.ca/
http://www.hdsb.ca/
https://hdsb.ca/learning-and-resources/Pages/Learning-Outside-Classroom.aspx


 

Öğretmenler, öğrencilerin önümüzdeki iki hafta boyunca katılacağı bağımsız öğrenmeyi  

değerlendirmeyecek. Önümüzdeki iki hafta boyunca, personel, 5 Nisan'ın ötesinde geçerli 

olacak bir uzaktan veya çevrimiçi öğrenme yaklaşımını destekleyecek materyaller hazırlıyor. 

 

Üçüncü-taraf çevrimiçi kaynaklarını kullanmayı seçerseniz, kullanıcı sözleşmesinde belirtilen 

gizlilik ve güvenlik ayarlarını gözden geçirmeniz önerilir. 

 

Öğrenci gezilerinin iptali 

COVID-19 nedeniyle öğrenci ve personel için sağlık riski nedeniyle tüm yurt içi ve yurt dışı 

öğrenci gezileri Haziran sonuna kadar iptal edildi. Etkilenen tüm aileler doğrudan okulları ile 

iletişime geçecek ve geri ödeme süreci hakkında daha fazla bilgi verilecektir. 

 

Büyük grup toplantılarının iptali 

Okul önümüzdeki haftalarda tekrar başlayacaksa, sosyal / fiziksel mesafeye ve büyük grup 

toplantılarından kaçınmaya ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle HDSB, planlanan büyük grup 

toplantılarını öğretim yılının geri kalanında iptal ediyor / erteliyor. Buna saha gezileri, okul 

içi sunumlar, ilkokul ve Lise okullar arası ve okul içi atletizm, promlar, lise 

başlangıcı, 8. sınıf mezuniyetleri ve 14 Mayıs'taki Öğrenci Mükemmelliği 

etkinliğimiz de dahildir. Okullar önümüzdeki günlerde aileleriyle daha fazla bilgi 

paylaşacaklar. 

 

Öğle programlarının iptali 

COVID-19'un bulaşmasını azaltmak için, ilkokullardaki tüm öğle yemeği programları bu öğretim 

yılının geri kalanında (örneğin Pizza Günleri, Lunch Lady) askıya alınıdı. Okullar bu özel iptalleri 

okul topluluklarıyla iletecek.  

 

Lise okul final sınavları 

Bu noktada HDSB Lise okul sınavlarına ilişkin herhangi bir karar alınmamıştır. İkincil 

Uluslararası Bakalorya (IB) sınavlarına özgü bilgileri burada bulabilirsiniz HERE. Bu mektup IB 

programlarına sahip okullardaki öğrenci aileleriyle paylaşıldı. İkincil Gelişmiş Yerleştirme 

secondary Advanced Placement (AP) sınavlarına özgü bilgileri burada bulabilirsiniz HERE. 

 

Tıbbi malzemelerin sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla paylaşılması 

HDSB, tıbbi ekipman tedariklerimizi (eldivenler, maskeler, vb.) İstendiği şekilde il sağlık 

sağlayıcılarıyla paylaşacak. Bu, bu malzemelerin en çok ihtiyaç duyulan yerlere 

yönlendirilmesini sağlamak için, Tüketici ve Kurumsal Kaynaklar Bakanlığı tarafından koordine 

edilmektedir.  

 

Aileler için kaynaklar 

COVID-19 hakkındaki endişeler çocukları ve aileleri aynı şekilde etkiliyor. Aşağıdakiler, bu zor 

zamanlarda çocuğunuzu destekleme hakkında ek bilgilere erişmenin birkaç yoludur. 

 

 Çocuklarla COVID-19 (Coronavirus) Hakkında Konuşma: Ebeveyn Kaynağı   

Talking to Children About COVID-19 (Coronavirus):  A Parent Resource    

 Çocuklarla koronavirüs hakkında nasıl konuşulur - Harvard sağlık Blogu 

 How to talk to children about the coronavirus - Harvard Health Blog 

 

https://hdsb.ca/our-board/Documents/Coronavirus/Coronvirus-Message-for-IB-Students-Families.pdf
https://hdsb.ca/our-board/Documents/Coronavirus/Coronvirus-Message-for-IB-Students-Families.pdf
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111


 

Ruh Sağlığı Kaynakları 

 

• COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) Salgın Sırasındaki Akıl Sağlığı Konuları  

Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak from the World 

HealthOrganization (WHO) 

• COVID-19 hakkında devam eden haberler endişe duygusuna neden olabilir. Çocuklar 

için Uzanma Merkezi (ROCK) The Reach Out Centre forKids (ROCK)destek arayan 

aileler için 7/24 kriz hattı var,aramak için: 905-878-9785. ROCK hizmetleriyle ilgili diğer 

tüm sorgular için 289-266-0036 numaralı telefondan Erişim Hattını arayın. 

 

Sıkça Sorulan Sorular 

Ailelerden gelen endişeleri gidermek için sık sorulan soruları derledikfrequently asked questions 

(FAQs). Daha fazla bilgi aldığımızda bu kaynağı güncellemeye devam edecek. Lütfen bu 

kaynağı sık sık kontrol edin ve sorunuz yanıtlanmadıysa contact@hdsb.ca yönlendirin. 

 

İletişimde kalın 

Okullar kapalıyken, aileleri e-posta yoluyla bizden güncellemeleri kontrol etmeye devam 

etmeye teşvik ediyoruz (SchoolMessenger), www.hdsb.ca, ve Board- Kurulun- sosyal medya 

sayfaları (Twitter,Facebook,Instagram).  

 

Bu eşi benzeri görülmemiş zamanda anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Saygılarımla, 

 

Stuart Miller 

Eğitim Direktörü 

 

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://rockonline.ca/
https://rockonline.ca/
https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/FAQs-Ontario-School-Closures.aspx
https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/FAQs-Ontario-School-Closures.aspx
mailto:contact@hdsb.ca
http://www.hdsb.ca/
http://www.hdsb.ca/
http://www.twitter.com/haltondsb
http://www.twitter.com/haltondsb
http://www.facebook.com/haltondistrictschoolboard
http://www.facebook.com/haltondistrictschoolboard
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools

