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Sayın FECC/HES/OES Öğrencileri Velileri, Vasileri, 
 
27 Mart, Cuma günü size Hewlett-Woodmere Kamu Okullarının şimdi en erken 20 Nisan, Pazartesi günü 
yeniden açılacağını bildirmiştim. Bu bilgiyle kapanışın çocuğunuzun eğitimini nasıl etkileyeciği hakkında 
iletişimimizin devam etmesi çok önemlidir. Eğitim hakkında olan endişeler anlaşılır olsa da önceliğin 
öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlık ve güvenliğinin  bizim için önemli olmaya 
devam ettiğini hatırlamak önemlidir. 
 
Bildiğiniz gibi, bizim öğretimin devamı yaklaşımımızda, çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin iletişim 
konusunda esnek olması, anlamlı çalışmalar yapmaları ve mümkün olduğu kadar destek sağlanması 
için hazırlanmıştı. Okulun kapanmasından hemen bir gün sonradan bu yana uzaktan eğitimi kullanılır 
hale getirdik ve ihtiyacı olanlara cihaz ve yemek servisi sağladık. Bu yeni yolculuğa çıkıp uzaktan 
öğrenim alanına  geçerken çalışanlarımızdan, öğrencilerimizden veya velilerden  yeni cihazları nasıl 
kullanmayı öğrenmelerini istememek konusunda çok dikkatli davrandık. Son iki hafta boyunca 
öğretmenlerimiz ,çoğu yeni araçlar ve metodlar kullanımını deneyerek kayda değer çalışmalar yaptılar. 
Sizin sabır ve destekleriniz yanında onların da sıkı çalışmalrını gerçekten çok takdir ediyoruz. 
 
Eğer okullarımız 19 Nisan sonrasında hala kapalı kalırsa, sınırlı olarak yeni materyel tanıtıp 
yeteneklerin pekiştirilmesi konusnda devamlılık sağlarken yaklaşımımızda  daha çok öğrenci-
öğretmen etkileşiminie yer vermeye niyetliyiz. Bizim endişelerimiz yine de aşırı olarak ekran 
karşısında  kalmaları  ve aile dinamiği, öğrenci ve çalışanların sert bir program takip etmeleridir ama 
yine de öğrenci ve öğretmenlerin tutarlı bir şekilde iletişim halinde olmalarının ne kadar önemli 
olduğunu biliyoruz. Buna dayanarak 20 Nisandan itibaren öğretmenlerimizden minimum olarak 
aşağıdaki beklentileri istiyoruz: 
 

• Normal sınıf öğretmenleri öğrencileri ile paylaşmak üzere günlük ders planı hazırlayacaklar (konu 
değişecek). Öğretmenler Nearpod, Screencastify gibi teknolojik araçlar kullanarak ders 
yaratacaklardır. Öğretmenler, platformun ayrıntıları ve zamanı hakkında sizinle doğrudan iletişim 
kuracaklardır. Bu, öğrencilerin ve velilerin bu yeni öğrenim fırsatlarını kullanmada uygun bir zamanda 
olmasını sağlayacaktır. 
• Normal sınıf öğretmenleri her gün öğrencileriyle Zoom veya Google Meet gibi yüz yüze görüşme 

teknolojisini kullanarak  görüşme fırsatı sağlayacaktır .Onlar, bu  zamanı öğrencilerni kontrol etme, 
sorularını yanıtlama ve mümkünse fazladan yardım sağlama için kullanacaklardır Bu fırsatlar sırasında 
bir velinin de hazır bulunması teşvik edilir ama bu etkileşim öğretmen ve öğrenci arasında sınırlı 
kalacaktır. Öğretmen, bu oturum zamanlarını paylaşacaktır. 
• Özel alan Öğretmenleri (Müzik, Sanat, Beden Eğitimi) haftada bir defa ders verecektir. 
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•    Yakın bir gelecekte bu fırsatları değerlenmede  kullanılabilinecek teknolojik araçları daha iyi 
anlayabilmeniz için size bilgi göndereceğiz. Bu değişimde bir öğrenme eğrisi olduğunu biliyoruz, 
buna dahil olacak herkes yardıma hazır olarak beklemelidir. 
 

 
 
Eğer sorularınız olursa lütfen çocuğunuzun baş öğretmeniyle temasa geçin. 
 
Yeniden, bu zor zamanlar sırasında sabrınız ve desteğiniz için size teşekkür etmek isteriz.  
 
Saygılarımla,         
   
Ralph Marino, Jr.  
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