
 

01/Haziran/2020 

Değerli Veliler, 

 

Ortaokulların Yeniden Açılmasına İlişkin Güncelleme 

 

Umarım siz ve aileniz bu karantina haftalarında iyi durumdasınızdır. 

18 Mayıs Pazartesi günü size gönderdiğim bir önceki mektubun yanı sıra, 15 Haziran 2020 Pazartesi 
gününden 10. ve 12. Sınıf öğrencilerinin aşamalı dönüşü hakkında Hükümetten bir duyuru görmüş 
olabilirsiniz. Sizleri Oasis Academy Enfiled’deki uygulanacak olan  planlarımızla ilgili güncellemek için 
yazıyorum. 

Hükümet Açıklaması 

Hükümetin açıklaması şunlardır: 

 

“15 Haziran'dan itibaren ortaokullar, herhangi bir zamanda 10 ve 12 yaş grubunun dörtte biri için 
bire bir destek sağlıyor. Bunun yanı sıra hükümet ortaokullardan: 

uygun gençlere tam zamanlı hizmet sunmaya devam etmek. Bu hüküm tüm yıl gruplarındaki 
öğrenciler içindir (10. yıl ve 12. yıl dahil) 

• Tüm yıl gruplarında (10 ve 12 yaş dahil) kritik çalışanların çocukları için tam zamanlı hizmet 
sunmaya devam etmek 

• uzaktan eğitimin bu yıl grupları için baskın eğitim sunum biçimi olmaya devam edeceği ve bunun 
yüksek olması gerektiğine dair açık bir beklenti ile, 10. ve 12. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitimini 
desteklemek için bire bir destek sağlamak. 

• evde kalan diğer tüm öğrencileri desteklemek, mevcut uzaktan eğitim desteğini kullanmak ve 
yüksek kaliteli bir olanak sağlamak için en iyi çabayı göstermeye devam etmek” 

Daha fazla bilgi edınmek istiyorsanız  clıcking yazan yeri tıklamanız yeterlidir ‘Guidance for secondary 
school 15 June’/clicking here.  

Bu, Oasis Academy Enfield’in 10. ve 12. Sınıf öğrencileri için ne anlama geliyor? 

Çocuğunuzun, ailenizin ve personelimizin güvenliği önceliğimizdir. Hükümet ,daha fazla gence 
güvenli bir şekilde eğitim sağlaya bilmek için Akademi'nin yapmasını istedikleri şartlar listesini 
sağlamıştır. 

Son birkaç haftadır Oasis’in İlköğretim Akademileri bu hafta yeniden açılmaya hazırlanıyor ve bu 
Hükümetin açıklamasını beklerken benzer risk değerlendirmelerini takip ediyoruz. Önümüzdeki iki 
hafta boyunca gerekli düzenlemeleri yapmak için çok çalışacağız - göz önünde bulundurmanız 
gereken çok şey var. 

https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-the-wider-opening-of-schools-from-1-june/planning-guide-for-secondary-schools


 

Hükümetin gereksinimlerini karşılamak için yapılan düzenlemeleri düşündükten sonra, Akademi'yi 
10. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için rotasyon temelinde güvenli bir şekilde açmayı planlıyoruz ve en 
geç sizinle 8 Haziranda tekrar temas kuracağız,çocuğunuz için düzenlemeleri onaylamak için. Bu 
noktada, size soru sorma ve bizimle ilgili endişelerinizi dile getirme fırsatı da sunacağız. 

 

Okula dönme, bu 'yeni normal' ortamda okulda işlerin nasıl yapılacağı hakkında birçok sorunuz 
olacağını biliyorum. Sizin ve çocuğunuzun düzenlemeler konusunda kendinden emin hissetmeniz 
gerektiğini anlıyoruz 

Benim yapmam gereken ne? 

 

Düzenlemeleri onaylayan mektubumuzu aldıktan sonra, çocuğunuzun geri dönmesini isteyip 
istemediğinizi okula bildirmeniz gerekiyor. 

Diğer detaylar 

Kilit çalışanların çocukları da dahil olmak üzere ilgili ailelere çocuk bakımı sağlamaya devam ediyoruz. 
Ücretsiz okul yemeklerine hak kazanan öğrenciler için yemek çeki programı da normal olarak devam 
etmektedir. Bununla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen Akademi ile iletişime geçin veya 
info@oasisenfield.org adresine e-posta gönderin. 

Akademi'nin yeniden açılışını son derece ciddiye aldığımızdan emin olabilirsiniz ve 15 Haziran 
Pazartesi gününden önce gerekli düzenlemeler üzerinde çalışırken bizlere karşı sabırlı olmanızı rica 
ederiz. 

Akademi'nin güvenli bir şekilde yeniden açılması üzerinde çalışırken gösterdiğiniz destek ve sabrınız 
için her zaman olduğu gibi  sizlere sonsuz minettarız ve çok teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımla, 

 

Anthony Williams  

Okul Müdürü 

 

 

 


