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TÜRKÇE
Theodor Haubach Okulu'nun sevgili Velileri,
Eğitim Dairesinden mevcut hijyen ve güvenlik önlemleri ile ilgili yeni bilgiler var. Sizleri
bu ve aşağıda ele aldığımız, diğer konular hakkında bilgilendireceğiz.
18 Ekim 2021'den itibaren devam zorunluluğu
Okullara devam 18 Ekim 2021 itibariyle tekrar zorunlu hale getiriliyor. Askıda kalması
uzatılmayacaktır. Tüm öğrenciler için o tarih itibariyle okuldaki derslere ve kurslara
katılmak zorunlu hale geliyor.
Öğrencilerin kendilerinin veya aynı evde yaşayan yakınlarından birinin risk altında
olması durumunda öğrenciler evde kalmaya devam edebilir. Ancak bunun için nitelikli
bir sağlık raporu gerekir.
Kohort ayrımı yani gruplara ayırma,
(şimdiye dek öğrenciler sadece kendi yaş grupları arasında bulunabiliyordu)
Kohort ayırımı açık alanlarda ve sınıfta temsil gerektiren durumlarda artik
yapılmayacaktır.
Sonbahar tatilinden sonra 18 Ekim 2021'de okulların başlamasıyla, anasıfından 4'e
kadar olan sınıflardaki öğrencilerin okul bahçesinde "temiz havada" sınıflara göre
ayrılması gerekmeyecektir. Bu durum, ikame durumları için de geçerlidir: Personel azlığı
nedeniyle, ikame dersleri yalnızca bir sınıfın veya o okuldan bir grubun başka bir sınıfla
birlikte okutulacağı şekilde organize ediliyor ve bu gruplar Anasınıfı ile 4. sınıflar
arasındaki farklı gruplardan geliyorsa, ikamelerine izin verilebilir. ancak normal ders ve
çalışma grupları ile kurslarda khorte zorunluluğu devam edecektir.
Tatilden dönenler
Yaklaşan sonbahar tatili için, tatilden sonra çocuğunuza vermek üzere bir mektup
göndereceğiz. (Ek'e bakınız). Ağustos 2021'den bu yana, Hamburg'da seyahatten geri
dönenler için aşağıdaki yeni kurallar yürürlüktedir: Yurtdışından dönen kişilerin ilk on
gün içinde okul binasına girmesine veya okul etkinliklerine katılmasına ancak negatif bir
corona testi getirdiklerinde izin verilir.
Aşağıdakiler test belgesi olarak kabul edilir:
• negatif hızlı test sonucu veya
• tanınmış bir test merkezinden alınan negatif PCR sonucu (yurt dışından da olabilir).
Aşı olanlar ve iyileşenler bu yeni düzenlemenin dışında tutuluyor. Prensip olarak, tüm
turistler seyahat etmeden önce ilgili kurallar hakkında, özellikle yüksek risk altındaki
virüs varyant alanlarından dönüşlerinde karantina uygulamaları hakkında buradan bilgi
almalıdırlar:
Offizielles Corona FAQ - hamburg.de.
Ne okullar ne de okul yetkilileri burada bireysel danışmanlık hizmetine giremezler.

Veli bilgilendirme akşamı, 4. ve 5. sınıflar
4. sınıfların tüm velileri 27 Eylül Pazartesi günü saat 18:00'de “Ortaokullar hakkında
bilgi” almak üzere çevrimici etkinliğine katılmaya davetlidir. Size, öncelikle okul türleri
arasındaki farklar ve aynı zamanda Hamburg'da hangi okul bitirme niteliklerini nasıl
alacağınız hakkında BSB'nin bir sunumunu göstereceğiz.
Lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak 18.30'da arayın:
https://us04web.zoom.us/j/71704404880?pwd=R3JjeldJYll5WktCUnNSRnhabXBoUT09
21 Ekim'deki yıllık pedagojik konferansın sorgu denetimi
Artık 21 Ekim 2021'de ths.online-ganztagsschüle.de online portalı üzerinden
çocuklarınızı acil bakım için kaydedebilirsiniz. Bu, 2-4. sınıflardaki çocukların tam gün
kursları seçtikleri portalın aynısıdır. Giriş bilgileri de aynı. Bir tarayıcı kullanarak oturum
açın, yıllık pedagojik konferansın olduğu alanı seçin ve bakım ihtiyaçlarınızı seçin. Bir
şartınız yoksa, kayıt olmanıza gerek yoktur. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle
ganztag@ths.hamburg.de adresinden iletişime geçmeye çekinmeyin.
VSK ve 1. sınıfın çocukları erişim verilerini Pazartesi günü alacaklar.

Dil Günü - 26 Eylül
Avrupa Birliği, "Dillerin çeşitliliği kültürler arasında daha iyi bir anlayış yaratır"
sloganıyla çok dilliliği desteklemektedir. Biz de THS okulumuzda dilşel ve kültürel
çeşitliliği değerli kaynaklar olarak görmekte ve öğrencilerimizin günlük okul yaşamında
çok dilliliğini sürdürmelerini desteklemekteyiz.
Bir veli olarak, çocuğunuzun dil gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahipsiniz.
Çocuklarınızı birlikte yabancı dilde bir şarkı söylemeye cesaretlendirebilir ya da ana
dillerinde bir şeyler anlatmaya teşvik edebilir ve destekleyebilirsiniz. Diller birbirine
paralel olarak öğrenilebilir. Sizlere pazar günü çocuklarınızla birlikte iyi eğlenceler
dileriz.
öğle yemeği
Bu hafta boyunca, 1. sınıftaki çocuklar yeni bir saatte öğle yemeğine başladılar ve
ardından da beşinci derslerine girdiler. Güzel bir planlamayla bu değişim iyi kotarıldı.
Ancak bazı alanlarda daha koordinasyona ihtiyaç var, bu da yakında netleşecek.
Çocukların daha fazla dersten ve daha kısa teneffüsten faydalanmasından memnunuz.
Veli konseyi e-posta adresi
elternrat@ths.hamburg.de

Hastalık belirtileriyle başa çıkmak için
Lütfen ana sayfamızda verilen formu dikkate alın.
Okul denetiminin planlanması:
18.10-01.11. Ebeveynler, okul çocukları (3. ve 4. Sn.), eğitim personeli ile anket
15-17 Kasım Okul denetimi tarafından okula devam günleri

11/16 14:00-16:00 Öğrencilerle anket (JG 3 ve 4) - bu, sınıflarda gerçekleştirilir
15:15-16:00 Veli ve velilerle görüşme (8 kişi)
11/25 Okul teftiş sonuçlarının sunumu 16:30 (tüm okul zümresi davetlidir)
İleri tarihler
27.09. 18:00 Veli bilgilendirme akşamı: ortaokullara geçiş / 4. yıl (çevrimici yapılacaktır.
Bağlantı için yukarıya bakınız)
28.09. sponsorluk koşusu
01.10. Veli mektup numarası 9
04-15.10. Sonbahar tatili
21.10. Tüm gün eğitim konferansı - ders yok, sadece acil bakım var
11/11 VSK, 1 ve 2. sınıflarla fener yürüyüşü
02.12. Sadece öğrencilerle ders saatlerinde Noel atölyesi; velilerle etkinlik yok

Ailenizle birlikte rahat ve dinlendirici bir hafta sonu dileriz!
THS'den sonbahar selamları!
D. Solf, Müdire
M. Boelter, Müdür Yardımcısı
D. Rohe, Bölüm Başkanı
THS'nin Eğitimci Kadrosu

