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Sayın Veli/Bakıcı, 

İskoç Hükümeti bu hafta, koşullar değişmediği takdirde, eğitim ortamlarının yeniden 

açılmasının bir sonraki aşamasının 15 Mart Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. 

İlkokullarda, P1-3 öğrencileri zaten okula geri dönmüştü ve 15 Mart'tan itibaren tüm P4-7 

öğrencileri de geri dönecek.  İlkokullardaki kilit personeller ve hassas çocuklar için yapılan 

düzenlemeler, bu çocuklar kendi sınıflarına yeniden katılacaklarından sona erecek.  

Kahvaltı kulüpleri ve okul sonrası bakım hizmetleri de 15 Mart'tan itibaren tekrar 

başlayacak, ancak daha fazla detay için lütfen okulunuzla iletişime geçin.  Okullar, okula 

dönüş düzenlemeleri ile ilgili diğer ayrıntılar için 12 Mart'a kadar veliler/ bakıcılar ile 

temasta olacaktır. İlkokul öğrencileri için okul yemekleri, en geç 10 Mart Çarşamba 

gününe kadar Parentpay kullanılarak her zamanki yöntemle sipariş edilmelidir. 

15 Mart'tan itibaren, Ortaokul öğrencileri, okul içi ve uzaktan öğretimin bir karışımını 

alacaklar. İkincil ortamdaki kilit personel için destek düzenlemeleri 1 Nisan'a kadar devam 

edecek. Yeni önlemlerin bir parçası olarak, tüm öğrenciler ve personel 2m fiziki mesafeyi 

korumak zorunda kalacak ve gün boyunca maske takmaları gerekecek. Her okul, 1 

Nisan'daki dönem sonuna kadar okul içi ve uzaktan eğitimin bir karışımını sağlayacaktır. 

Bu geçiş döneminde, ulusal yeterlik derslerini alan son sınıf öğrencileri (S4-6) yüz yüze 

dersler için önceliki olacaklardır, ancak tüm yıl grupları haftada en az yarım gün okul içi 

eğitimi öngörebilir. Okullar, değişikliklerle ilgili olarak 12 Mart'a kadar veliler/ bakıcılar ile 

iletişime geçecektir. 

Engelli okuluna giden çocuklar ve gençler için, tüm öğrenciler 15 Mart'ta geri dönecek. 

Başöğretmenler, belirli düzenlemelerle ilgili olarak iletişime geçecektir. 

İlkokul, ortaokul ve engelli okullarındaki tüm öğrencilerin 20 Nisan'da okula dönmelerini 

öngörüyoruz ve bu durum zamanı geldiğinde İskoç Hükümeti tarafından onaylanacaktır. 

Ücretsiz okul yemeği hakkına sahip ortaokul öğrencilerinin velilerine/ bakıcılarına yapılan 

doğrudan ödemelerin, okul içi eğitim tam olarak devam edene kadar süreceğini lütfen 

unutmayın. 
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Uzaktan eğitimin bu döneminde süregelen desteğiniz ve anlayışınız için size teşekkür 

ederken, tüm çocuklarımıza ve gençlerimize de çok zorlu geçen bu süreçte gösterdikleri 

sabır ve emekleri için ayrıca teşekkür ederim. 

 

Saygılarımla 

 

 

 

Andy Gray 

Baş Eğitim Sorumlusu 
 

 

  

 


