
 

 

 
 

21 Ağustos 2020 

Değerli Ebeveynler/Veliler ve Aileler, 
 
Her şeyin başında size teşekkür etmek istiyoruz. Öğrencilerin ve personelin okula ve işe güvenli dönüşleri 
için Eğitim Bakanlığından gerekli onayları almaya ve planlama yapmaya çalıştığımız bu dönemde 
gösterdiğiniz sabır için her birinize tek tek teşekkür ederiz. İnişli çıkışlı, hiç de kolay olmayan bir süreçten 
geçiyoruz. Öğrenciler TDSB okullarına dönmeye hazırlanırken, tam olarak ne olacağını merak ettiğinizi ve 
daha fazla bilgi almak istediğinizi biliyoruz. İlerleyen günlerde de göstereceğiniz anlayış ve bize 
duyduğunuz güven için şimdiden içtenlikle teşekkür ediyoruz. Okula güvenli dönüş için etkin bir plan 
yapmak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Odak noktamız personeli, öğrencileri ve aileleri güvende 
tutmak ve sağlıklarını korumak için mümkün olan her şeyi yapmaktır.  
 
Duymuş olabileceğiniz gibi, yönetim kurulu üyelerimiz dün bir dizi önemli karar aldılar. Buna 366 ek 
öğretmen alımı için 30 milyon dolardan fazla fon ayrılması da dâhil. Bu adımla okullarda öğrenci ve 
personel güvenliğini artırmak için ilköğretim sınıf mevcutlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Ortaöğretim ve 
ilköğretim öğrenim modellerine son şeklini verdik. Şimdi de okulları açmak için gereken önemli planlama 
ve hazırlıklara geçmiş bulunuyoruz. 
 
Gecikmeli Açılış: 15 Eylül, Salı 
Okula dönüş için yapılması gereken hazırlıklar zaman aldığından, TDSB olarak okulların açılacağı günü 
(ilköğretim, ortaöğretim ve sanal okullar) 15 Eylül, Salı olarak değiştirmek zorunda kaldık. Tüm sınıfların 
okula girişi üç güne yayılacak ve kademeli olacak. Bu ekstra süre sayesinde okulları güvenli ve düzenli bir 
şekilde açabileceğiz. Çocuğunuzun okulu, okulun ilk gününden önce ebeveynler/aileler ile daha fazla bilgi 
ve ayrıntıları paylaşacak.  
 
Maske/Yüz Örtüsü Kuralları 
Okullarda sağlık ve güvenliği daha iyi bir noktaya getirmek için, tüm öğrenciler ve personel TDSB 
binalarında ve okul servislerinde maske/yüz örtüsü takmak zorundadır. Bu karar, iki yaşından büyük 
herkesin halka açık kapalı alanlarda maske/yüz örtüsü takmasını (tıbbi gerekçelerle istisnası vardır) 
gerektiren Toronto Belediyesinin kuralıyla da uyumludur. Okullar gerekirse öğrencilere vermek üzere 
maske bulunduracak olsa da, öğrencilerin kendi maskelerini/yüz örtülerini getirmesi ve takması 
beklenmektedir. Özellikle küçük yaştaki öğrenciler için, saatlerce hiç çıkarmadan maske takmalarını 
önlemek amacıyla açık hava molaları verilecektir. Maske/yüz örtüleri hakkında ayrıntılı bilgiyi çok yakında 
paylaşacağız. 
 
Öğrenim Modelleri  
 
İlköğretim (Anaokulu - 8. Sınıf) 
Öğrenciler (Özel Eğitim, Fransızca Ağırlıklı ve Genişletişmiş Fransızca programları da dâhil) haftada 5 gün 



 

 

 
 

okula gelecek ve gün boyunca tek bir grupla birlikte olacaklardır (teneffüs ve öğle yemeği dâhil). Fiziksel 
mesafeyi en üst düzeyde koruyabilmek için, daha az mevcutlu sınıflar da dâhil olmak üzere, kapsamlı 
sağlık ve güvenlik protokolleri uygulanacaktır. Toronto Public Health verilerine göre COVID-19 bulaşma 
riskinin daha yüksek olduğu Toronto mahallelerinde bulunan ilköğretim okullarında sınıf mevcutları, diğer 
tüm ilköğretim okullarından daha küçük olacaktır. İlköğretim sınıflarında öğrenci sayısına ilişkin önemli 
bilgiler de dâhil olmak üzere daha fazla bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edin.  
 
Ortaöğretim (9. - 12. Sınıf) 
Öğrenciler (Özel Eğitim, Fransızca Ağırlıklı ve Genişletişmiş Fransızca programları da dâhil), fiziksel 
mesafeyi en üst düzeyde koruyabilmek için, daha az mevcutlu sınıflar da dâhil olmak üzere, kapsamlı 
sağlık önlemleriyle birlikte, iki günde bir sınıfta ve eş zamanlı (internetten canlı öğrenim) ya da eş zamansız 
(bağımsız çalışma) olarak her gün öğrenim göreceklerdir. Daha fazla bilgi için internet sitesini ziyaret edin. 
 
Sanal Okul (Anaokulu - 12. Sınıf) 
Çocuklarının evden öğrenim görmesini isteyen ebeveynler uzaktan öğrenim seçeneğini seçebilirler. Daha 
fazla bilgi için internet sitesini ziyaret edin. İlköğretim ve Ortaöğretim.  
 
Okulda veya Sanal Öğrenim için Kayıt 
Bildiğiniz gibi bu ayın başında, Eylül’de hangi öğrencilerin okula gitmeyi düşündüğünü, hangi 
öğrencilerinse tamamen uzaktan (evden) öğrenim görmeyi planladığını öğrenmek için bir kayıt öncesi 
süreci başlatmıştık. O zamandan bu yana öğrenim modellerinde ciddi değişiklikler oldu ve ebeveynlerin 
bilinçli karar almasını kolaylaştıracak daha fazla bilgi gün ışığına çıktı. Bu nedenle önümüzdeki hafta 
Çarşamba günü TDSB, bir e-postayla ebeveynlerden/velilerden son kararlarını vermelerini ve çocuklarını 
okula yazdırmalarını ya da Sanal Okul üzerinden uzaktan öğrenimi seçmelerini isteyecek. E-postada her 
öğrenci için çevrimiçi kayıt formuna giden özel bir bağlantı olacak. Birden fazla çocuğu olan 
ebeveynler/veliler her çocuk için ayrı bir e-posta alacaklar ve her çocuk için ayrı bir kayıt işlemi yapmaları 
gerekecek. Çevrimiçi kayıt işlemi yirmi farklı dilde yapılabilecek.  
 
Geçen hafta kayıt öncesi telefon görüşmesi yapmış olsak dahi, tüm ebeveynlerin/velilerin bu çevrimiçi 
kayıt işlemini yapmaları çok önemlidir. Yalnızca dosyada e-posta adresi bulunmayan ya da kayıt işlemini 
çevrimiçi ortamda tamamlamayan ebeveynler/veliler kayıt için telefonla aranacak ve seçim yapmaları 
istenecektir. Daha fazla bilgi almak ve farklı kayıt seçeneklerini öğrenmek için, tüm ebeveynlerin/velilerin 
TDSB internet sitesini ziyaret etmesini öneriyoruz. 
 
26 Ağustos, Çarşamba: Tüm ebeveynlere/velilere e-posta gönderilecek ve kayıt açılacak 
29 Ağustos, Cumartesi: Kayıt kapanacak 
 
Sonraki Adımlar 
Önümüzdeki günlerde aileleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Okulları personele ve öğrencilere 
hazırlıyoruz. İlk adım olarak, Program ve Operasyon Kurallarına son şeklini veriyoruz. Bu kurallar 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Registration


 

 

 
 

önümüzdeki hafta Okul Müdürleri/Müdür Yardımcıları ve okul personeliyle paylaşılacak. Personelin ve 
öğrencilerin okula güvenle dönmesi için okul tesislerinde yapılması gereken pek çok düzenleme ve 
düşünülmesi gereken çok şey var. Okul personelinin bu şartları öğrenmesi ve öğrenciler okula dönmeden 
önce hayata geçirebilmesi için zamana ihtiyacı var. Okullarımızda uygulanacak sağlık ve güvenlik kuralları 
hakkında daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin.  
 
Bu önemli çalışma devam ederken sizden anlayış bekliyoruz. Lütfen unutmayın ki öğretmenler ve okul 
personeli de Eylül ayını planlamak için bilgi ve detay almayı sabırsızlıkla bekliyor. Okula ve sınıfa özel 
planları hazırlamak ve son haline kavuşturmak biraz zaman alacak. Şunu bilmenizi istiyoruz ki Okul 
Müdürleri okula özel bilgileri mümkün olan en kısa sürede ailelerle doğrudan paylaşacak. Aklınıza takılan 
çok şey ve sorularınız olduğunu biliyoruz. Personelimiz gerekli bilgileri sizinle paylaşmak için elinden geleni 
yapmaya devam edecek.  
 
Hepimiz aynı gemideyiz. Personelin, öğrencilerin ve ailelerin sağlığını ve güvenliğini temin etmek ortak 
hedefimiz. Okula dönüşün herkes için olabildiğince sorunsuz olmasını istiyoruz. Bunu başarabilmek için 
işbirliği içinde birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.  
 
Saygılarımla, 
 

                                                   
 
Carlene Jackson    Alexander Brown 
Eğitim Direktörü    Kurul Başkanı 
 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Health-and-Safety

