
             
 
Coronavırus Etkileri 
 
SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

1. Bölge Müdürlüğü Cornavırus’un yaılmasına hazırlık olarak ne yaptı? 
 
Bölgemizin tümüne yayılmış olan güvenlik planı bir salgın hastalık reaksiyon programı içerir bu da acil durum 
idaresinin dört safhasını anlatır (Önleme/Hafifletme; Hazır olma; Karşılık verme; İyileşme). Bu plan işletilmeye 
başlandı ve biz bunu sadakatle takip ediyoruz. 

         
2.  Eğer öğrencilere veya personele COVID-19 teşhisi konursa Okulların kapanması gerekecek mi? 

 
Bir okulda talebelerde veya personelde pozitif test sonucu çıkarsa tüm okul 24 saat için kapatılır, yerel sağlık 
bakanlığı durumu inceler ve bir hareket planı hazırlar, bu hastalığın önlenmesi için ne gibi ek kararlara gerek 
olduğuna karar verirö bu kapanmanın uzatılmasına neden olabilir. Bu zaman zarfındatüm okul NYS DOH 
tarafından ön görüldüğü şekilde ve kabul edilmiş ilaçlarla dezenfekte edilir. 24 Saatten fazla kapama her vaka için 
ayrı olmak üzere yerel sağlık bakanlığı tarafından karara bağlanır. 

 
3. Eğer bir öğrenci veya personele COVID- 19 teşhisi konursa o okul ne kadar süreyle kapalı kalabilir? 

 
Eğer öğrenci veya personel COVID- 19 teşhisi konmadan önce okula devam ettiyse, yerel sağlık personeli derhal 
24 saatlik bir kapama ve tüm okul binasını dezenfekte etme önlemi alırç Ondan sonra yerel sağlık personeli 
hastalık teşhisi konan kişinin kimlerle temas ettiğini araştırmaya başlar ve bir yayılmayı önleme planı yaparö bu 
okulun ne kadar süreyle kapalı kalacağını da belirler. 

 
 

4.  Eğer uzun süreli okul kapanması (üç günden fazla) söz konusu olursa ve ödevlerin internetten alınması gerekirse 
eğer benim evimde internet ya da bilgisayar yoksa ne yapmalıyım:   

 
Bölge müdürlüğünün elinde ödünç verebileceği CHROMEBOOK’lar var. Ayrıca bir miktar filtreli mobil hotspot 
gereçleri satın alıyoruz bu da öğrencilerimize güvenlikli ve basit internet bağlantısı yapma imkanı sağlayacaktır. 
Lütfen İnstructional Technology bölümünü arayınız numarası 792-4892 ya da akavanagh@hewlett-
woodmere.net adresinden daha fazla bilgi aliniz. 

 
5. Uzun süreli okul kapanması durumunda çocuğum internetten ödev yollamak zorunda mı? 

 
Bu, çok mümkün, fakat sınıfın seviyesine ve öğretmene bağlı birşey. Her öğretmen kendi beklentilerini 
belirleyecek ve bunları her öğrencinin velilerine aktaracaktır. Elektronik olarak ödevlerini yollamakta güçlük 
çeken öğrenciler cezalandırılmayacakö ve okul tekrar açılınca eksik ödevlerini verebileceklerdir. 

 
 

6.  Eğer  okulların uzun kapanması için bir bildiri gelirse öğrenciler ödevlerini ne zaman alabilirler? 
 

Okulun kapandığı ilk günün akşamı öğretmenlerin öğrencilerine ödevleri ve geri verecekleri tarihleri bildirmeleri 
bekleniyor. 
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7.   Öğretmenler sınıf ödevi ve ev ödevi konusunda bilgi alış verişini nasıl yapacak? 
 

•  P-5. Sınıflar: Öğretmenler velilerle e-posta veya daha çok kullandıkları (mesela Seesaw, Google 
Classroom) yoluyla temas kurarak, eğitim malzemeleri, ödevler ve bunların nasıl yollanacağını 
anlatacaklardır. 

• 6-12nci Sınıflar: Karşılıklı iletişim “Infinite Campus Parent Portal” yoluyla yapılacak, burada öğretmenler 
ders malzemelerine nasıl ulaşılacağını, ödevlerin nasıl tamamlanacağını, ve ödevlerin nasıl geri 
gönderileceğini açıklayacaklar. 

 
8.   Eğer bu salgın sırasında bir lise öğrencisi hastalıktan dolayı okula gidemezse devamsızlık dolayısıyla kredilerini 

kaybetme imkanı olabilir mi? 
 

Hayır. Politika gereği öğrencilere bir temyiz hakkı tanınmıştır okul müdürüne yazılı bir temyiz talebi verilir ve 
burada gene  ayrıca yazılı olarak durum izah edilir. 

 
 

9.   Salgının durumu ve okullara yaptığı etki konusunda nasıl bilgi sahibi olabilirim? 
 
 

Bölge müdürlüğü web sitemizden ve e-posta vasıtasıyla size bilgi vermeye devam edecaktir. Web sitemizden bilgi 
almanız için aşağıdaki linki kullanınız. 
 

•  https://www.hewlett-woodmere.net/page/1106  
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