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Sevgili ebeveynler, sevgili Veliler, 

Geçen Çarşamba günü eyaletlerin başbakanları Şansölye ile güncel korona durumunu 

istişare ettiler. "Sokağa çıkma yasağını" uzattılar ve ek önlemlere karar verdiler. Ancak 

eğitimin önemini de bir kez daha vurguladılar. Ben de bunu yapmak istiyorum: Okul 

öncesi çocukların eğitimi ve okul eğitimi toplumumuz için paha biçilmezdir. Bu nedenle 

pandemi sırasında bile çocuklarımızın ve gençlerimizin gündüz çocuk bakımevleri ve 

okula gidebilmelerini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız . Bu sebeple de 

toplum diğer birçok alanda kendisini kısıtlamaktadır, böylece okullar ve gündüz çocuk 

bakımevleri açık kalabilir ve dersler mümkün olan en iyi şekilde gerçekleşebilir. 

Yüz yüze öğretim hala ilk tercihtir. Öğrencilerimizin öğretmenlerine ihtiyacı var ayrıca 

eğitim ile özel hayatlarında da onların rehberliğine muhtaçlar. Alman Çocuk ve Ergen 

Tıp Akademisi de bunu kabul ediyor ve güncel olarak okulların açık kalmasını 

savunuyor. Hamburg, Saksonya ve Baden-Württemberg'de yapılan araştırmalar ayrıca 

Rheinland-Pfalz Eyalet Araştırma Kurumundan alınan veriler de, okulların salgının itici gücü 

olmadığını gösteriyor. Enfeksiyonlar genellikle dışarıdan okullara taşınır, okullarda 

enfeksiyon riski ev ortamındakinden önemli ölçüde düşüktür. Bu da büyük ölçüde 

okullarımızın hijyen kurallarını mükemmel bir şekilde hayata geçirmesinden ve 

öğrencilerimizin bunlara çok iyi uymasından kaynaklanmaktadır .  

Okul güncel olarak Corona koşulları altında devam ediyor. Günlük okul hayatı bir yıl 

öncesine göre tamamen farklı. Bazı öğretim formatları şu an için askıya alınmış 

durumda, müzik yapmak ve beden eğitimi ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Bu üzücü, ama 

daha da önemlisi: Okul her gün gerçekleşiyor çünkü öğrencilerimiz için ne kadar önemli 

olduğunu biliyoruz. Öğrencilerin eğitimleri ve fırsatları söz konusu. Bu nedenle uygun 
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koruyucu önlemleri de aldık: Beşinci sınıftan itibaren ileri eğitim veren tüm okullarda bir 

maske zorunluluğu getirdik ve okullarımız yedek maskelerle donatıldı. İlkokul ve özel  

eğitim okul personeli için maskeye ek olarak yüz siperi mevcut. Okullardaki acil durumlar 

için FFP2 maskeleri de son birkaç gün içinde teslim edildi. Uzmanlarımız bize özellikle 

maske zorunluluğunun çok olumlu bir etkisi olduğunu söylüyor. Bu nedenle bunu tekrar 

size ve çocuklarınıza hatırlatmak için kullanmak istiyorum ve yardımlarınız için çok 

teşekkür ediyorum. 

Ardında yatan bu sebeple başbakanlar ve Şansölye Rheinland-Pfalz'da uygulanacak 

olması ile birlikte çarşamba günü okullar için aşağıdaki düzenlemelere karar verdi: 

1. Prensip olarak, mümkünse tüm öğrenciler yüz yüze derslere katılmalıdır. 

2. Başlangıçta örneğin sabit öğrenme gruplarının oluşturulması gibi ilkokullar için 

süreli olan düzenlemeler, yılın ilk yarısının sonuna kadar hala geçerli olacaktır.  

3. Güncel durumda daha ileri eğitim veren okullarda 5. sınıftan itibaren öğrenciler 

ayrıca öğretmenler için hala tüm Rheinland-Pfalz'da derslerde maske zorunluluğu 

söz konusudur. Özellikle içmek ya da yemek için maske molaları mümkün kılınmalıd ır, 

bu sırada mesafe kuralına uyulmalıdır. 

4. Özel durumlarda okullar, milli eğitim ile koordineli bir şekilde sınırlı bir süre için 

yüz yüze öğretimden alternatif çalışmaya dönüştürülebilirler (yüz yüze / uzaktan 

eğitim). Bu ihtimal, genel enfeksiyon durumu ve ilgili okuldaki durum göz önüne 

alındığında gerekli görünmesi koşuluyla, 8. sınıftan itibaren eyalet ilçeleri ve bir ile veya 

ilçeye bağlı olmayan şehirlerde haftada 100.000 kişi başına 200 yeni enfeksiyon 

insidansının üstünde söz konusu olur. Burada da daha yüksek yaş gruplarına 

odaklanılmaya da devam edilmelidir. Gerektiğinde, mekansal veya diğer koşullar 

nedeniyle evde gerekli teknik donanıma ya da gerekli öğrenme ortamına sahip olmayan 

öğrenciler için okullarda öğretim odaları sağlanmalıdır. 

Devamlı yüz yüze eğitim almalıdır: 

 7. sınıf dahil olmak üzere öğrenciler, 

 mesleki hazırlık yılında ve meslek okulu 1. sınıfta bulunan öğrenciler, 
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 meslek okullarında eğitim kurslarının son sınıfları ile G8-tam gün okulları yüksek 

dereceli liselerde 12. sınıf ve G9 yüksek dereceli liseler ile entegre genel 

okullarda 13. sınıf. 

5. Sağlık müdürlüğünün koruyucu önlemleri (karantina ya da izolasyon) 

etkilenmeden devam eder. 

Ayrıca okullarımızdan kademeli bir ders başlangıcını gözden geçirmelerini de tekrar 

acilen talep ettik. Bu ulaşımı ayrıca okul trafiğini daha da dengeler. Ancak bu sadece 

ebeveynler ve okul birliği kabul ederse mümkündür, bu nedenle okulunuzdan bu yönde 

bir talep gelmesi halinde bunu yardımsever bir şekilde gözden geçirmenizi rica ederiz. 

Rheinland-Pfalz Eyaleti, Ulaştırma Bakanlığı okul ulaşımı için 250 ek otobüs sağlayarak 

ve okul otobüsü programını Paskalya 2021 dönemine kadar uzatarak, bunun genel 

şartlarını oluşturdu. 

Sevgili ebeveynler, sevgili veliler, 

Geçen haftalar ve aylar hepimiz için zorlu bir sınav oldu. Ve özellikle aileler için 2020 

birçok endişeyle ilişkilendirilen bir yıl oldu. Noel'de yaklaşan aile kutlamasıyla 

azalmayan endişeler. Bununla beraber dünyanın muhtemelen ilk korona aşısını 

geliştiren Rheinland-Pfalz şirketi BioNTech'in bulunduğu Mainz şehrinden gelen iyi 

haberler önümüzdeki yıl için bize umut veriyor. Pandemi birkaç ay daha bizimle olacak 

olsa bile: Bu kışı atlatırsak geleceğe iyimser bakabiliriz. Bu nedenle sizden şunu rica 

ediyorum: Lütfen sabretmeye devam edin, temaslarınızı azaltın ayrıca Noel ve yılbaşı 

gecesi için de geçerli kuralları dikkate alın. Çünkü hepimizin tatil süresindeki 

davranışları, sonraki üç kış aylarında okullarımızda işlerin nasıl devam edeceğini büyük 

ölçüde belirleyecektir. Tüm öğrencilerle yüz yüze eğitimin gerçekleşmesini sağlamak 

için hep birlikte her şeyi yapalım. 
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Bu zor dönemde göstermiş olduğunuz büyük angajman için size ve çocuklarınıza çok 

teşekkür ederim. 

Esen kalın! 

Saygılarımla 

 
Dr. Stefanie Hubig 
 


