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⎯

Bakandan okul çağındaki tüm çocukların ebeveynlerine açık
mektup Okullarda kendi kendine testlerin başlaması vesilesiyle
Kuzey Ren Vestfalya'da

Sevgili ebeveynler,
Bugün size teşekkür, önemli bilgiler ve bir ricayla dönüyorum.
⎯

⎯

Son birkaç aydır özel uzaktan eğitim hepimize, özellikle de sizlere
büyük zorluklar sundu. Bir yıl önce yaşanan ilk tecrit olayından sonra,
hepimiz çocuklu ailelerin ve özellikle tek ebeveynli ailelerin haftalarca
çok sayıda olmasa da büyük bir çifte yük ile başa çıkmak zorunda
kaldıklarının farkındayız. Bu pandeminin birçok insan için beraberinde
getirdiği diğer tüm zorlukların ötesinde, bu özel mesafe dersinde
çocuklarınızı bu kadar yoğun bir şekilde desteklememiz ve onlara eşlik
etmemiz hepimizin büyük takdirini hak ediyor. Bunun için bugün çok
teşekkür ederim.
Pandemi, bir yıldır bizim için bu yüzyılın en büyük sorunu oldu. Özellikle
çocuklarımız ve ergenlerimiz, bazen büyük kısıtlamalardan en çok
muzdariptir. Sosyal ilişkilerin olmaması, sosyal birliktelik, ebeveyn
evinin dışındaki akranlar arasında sürekli alışveriş, çocuklarımızdan ve
gençlerimizden çok şey talep ediyor. Bütün bunlar okullarımızda eğitim
göreviyle birlikte yaşanıyor. Okula devam etmenin yeniden
etkinleştirilmesinin önemli olmasının bir başka nedeni de budur.
22 Şubat 2021'den bu yana, ilkokulların, özel eğitim okullarının ve son
sınıfların öğrencileri, okullarda yine yüz yüze ve uzaktan eğitim
arasında geçiş yapıyor. Şimdiye kadar elde edilen deneyimler, sınıf
arkadaşları, öğretmenler ve diğer okul personeli ile bu karşılaşmaların
ne kadar önemli olduğunu göstermiştir, çünkü okul sadece bir öğrenim
yerinden çok daha fazlasıdır.
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Şimdi, daha ileri bir adımda, diğer tüm öğrencileri 5. sınıftan okula geri
götürme meselesi. Bunu, koruma, aşılama ve test üçlüsünün bir parçası
olarak enfeksiyona karşı korumaya yönelik etkili önlemlerle
destekleyeceğiz.
Okullar kapsamlı hijyen konseptleri geliştirdiler ve bunları güvenilir bir
şekilde uyguladılar. Öğretmenler için aşılar, başlangıçta ilköğretim ve
özel okulların öğretmenleri ile orada çalışan ve öğrencilerle düzenli
temas halinde olan kişilerden başlayarak, çoktan başlamıştır ve salgınla
mücadelede giderek artan bir etki geliştirmektedir.
Korona virüsü ile enfeksiyonları erken bir aşamada tespit etmek ve
böylece okul hayatına dahil olan herkesi daha iyi koruyabilmek için
eyalet hükümeti, ilk adım olarak, korona kendi kendine testleri Kuzey
Ren'deki ortaokullara sunacaktır. Vestfalya. Paskalya tatillerinde
yaklaşık 1,8 milyon test okullara teslim edilecek ve ilk test Paskalya
tatillerinden önce yapılacak.
Sevgili ebeveynler,
Hijyen önlemlerine ve aşılara ek olarak, bu korona kendi kendine
testler, değişen modeller şeklinde dahil olan herkes için günlük okul
hayatını güvenli hale getirmenin bir başka önemli bileşenidir.
Bu nedenle, bugün size soruyorum: Okuldaki testleri destekleyin ve
çocuklarınızı bu kendi kendine testlere katılmaya teşvik edin. Kendi
kendine testler sadece okulda değil, aileleriniz için de koruma sağlar.
Önümüzdeki birkaç gün içinde, okulların sitedeki testlerin özel seyri
hakkında bilgi vermek üzere sizinle veya çocuklarınızla iletişime
geçmeleri beklenmektedir. İlgileniyorsanız, Okullar ve Eğitim
Bakanlığı'nın www.schulministerium.nrw/selbsttests web sitesinde daha
fazla bilgi bulabilirsiniz. Corona zamanlarındaki uyarlanmış okul
operasyonu hakkındaki bilgiler de ana sayfada sürekli olarak
desteklenmekte ve güncellenmektedir.
Eyalet hükümeti önümüzdeki günlerde ve haftalarda pandeminin
gelişimini çok yakından izlemeye devam edecek. Yine durumu tekrar
tekrar değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak da bir
zorunluluktur. Tüm önlemlerimizde sağlığın korunması çok önemlidir.
Ama aynı zamanda bir çocuğu gözden kaçırmamak, yüksek kaliteli ve
karşılaştırılabilir okul nitelikleri sağlamak ve başarılı okul kariyeri
sağlamaya devam etmekle de ilgilidir.

Eyalet hükümeti olarak bunu tek başımıza yapamayız. Bu krizi ancak
birlikte ve sorumlu bir şekilde aşacağız. Bu nedenle sizden ebeveynler
olarak bu zorlu zamanlarda desteğinizi ve çocuğunuzun refakatini
istiyorum.
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Bağlılığınız için teşekkür eder, anlayışınızı umarım. Lütfen sağlıklı kalın!
Sizin

Yvonne Gebauer

