
KORONA VİRÜS YANITI 

SIKÇA SORULAN SORULAR: 30 Mart 2020'de yenilenmiştir 
 
1.   Bu uzatılan süre Bahar Tatilini etkiler mi? 
 
      Hayır. Bahar Tatili  hala 9-17 Nisan tarihleri arasındadır. 
 
2.   Okulun en azından 19 Nisan'a kadar kapalı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Bölge   
      öğretim yöntemini değiştirecek mi? 
 

İlçenin okulları 19 Nisan'dan sonra kapalı kalırsa, Bölge aşağıdaki beklentileri belirler:  
İlkokullar (FECC / HES / OES): 
 
• Normal Sınıf Öğretmenleri, öğrencileriyle paylaşılacak günlük bir ders (konu değişecektir) 

sağlayacaktır. Öğretmenler Nearpod, Seasaw, Screencastify vb. araçlar kullanarak dersler 
oluşturacaktır. Öğretmen, ders işlenecek platformu ve ders zamanını doğrudan sizinle paylaşacaktır. 
Bu, öğrencilerin ve ebeveynlerin kendilerine uygun zamanlarda bu derslere erişmelerini 
sağlayacaktır. 

• Sınıf Öğretmenleri, Zoom veya Google Meet gibi yüz yüze teknolojiyi kullanarak öğrencileriyle 
günlük olarak buluşma fırsatı sunacaklar. Bu zamanı öğrencilerini kontrol etmek, soruları 
cevaplamak ve mümkün olduğunda ekstra yardım sağlamak için kullanacaklar. Veliler, bu fırsatları 
kullanmaya teşvik edilir, ancak etkileşim öğretmen ve öğrencilerle sınırlı olacaktır. Öğretmen bu 
oturumların zamanlamasını paylaşacaktır. 

• Özel Alan Öğretmenleri (Müzik, Sanat, Beden Eğitimi) haftada iki kez ders paylaşacaktır. 
 
Ortaokullar (WMS / HHS): 
• Öğretmenler öğrencilerine her altı günlük bir döngüde iki ders vereceklerdir. Öğretmenler, 

Nearpod, Screencastify vb. araçları kullanarak dersler oluşturacaklar. Öğretmen, ders işlenecek 
platformu ve ders zamanını doğrudan sizinle paylaşacaktır. Bu, öğrencilerin ve ebeveynlerin 
kendilerine uygun zamanlarda bu derslere erişmelerini sağlayacaktır. 

• Öğretmenler, altı gün içinde bir kere, Zoom veya Google Meet gibi bir yüz-yüze görüşme 
teknolojisini kullanarak öğrencileriyle bir araya gelme fırsatı sağlayacaktır. Bu zamanı öğrencilerini 
kontrol etmek, soruları cevaplamak ve mümkün olduğunda ekstra yardım sağlamak için 
kullanacaklar. Öğretmen bu oturumların kesin saatlerini paylaşacaktır, ancak bunların, okul varkenki 
ders saatlerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 



3.   Çevrimiçi platformlar aracılığıyla daha fazla Öğretmen-Öğrenci etkileşimine geçiş sürecinde,    
       herkes bu yeni araçlara nasıl erişeceğini ve kullanacağını bilecek mi? 
 

Yakın zamanda, bu fırsatları etkinleştirmek için kullanacağımız teknolojik araçları daha iyi anlamanıza 
yardımcı olacak bilgiler göndereceğiz. Bu değişim ile ilişkili bir öğrenme süreci olduğunu biliyoruz ve 
ilgili herkese yardım etmeye hazırız. 

 
4.    3. Çeyrek, Woodmere Ortaokulu ve Hewlett Lisesi'nde 3 Nisan'da sona eriyor. Notlar nasıl    
       hesaplanacak? 
 

Öğretmenler, 13 Mart 2020 Cuma günü okul kapanışımızdan önce tamamlanan sınavları, projeleri, 
sunumları veya diğer çalışmaları göz önünde bulundurarak dönemlik bir not verecekler. Öğrenciler 
son iki hafta içinde uzaktan çalışmayı tamamladılarsa, öğretmenler bu notları kullanabilir, fakat 
sadece öğrencinin 3. Çeyrek ortalamasına fayda sağlaması durumunda. 3. Çeyrek için rapor kartında 
listelenen not, aşağıdaki iki puandan daha yüksek olanı kullanılarak belirlenecektir: 3. Çeyrek için 
geleneksel olarak hesaplanan ortalama veya 1., 2. ve 3. Çeyrek notlarının ortalaması. 
 

5.    4. Çeyrek notları nasıl hesaplanacak? 
 

Kapanış tarihinin uzunluğuna bağlı olarak Bölge, geleneksel bir yaklaşım kullanmaya veya 4. Çeyrek 
ortalamaları için Başarılı / Başarısız sistemine geçmeye hazırdır. 

 
6.    Çocuğumun Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (IEP) varsa, özel eğitim hizmetleri alacak mı? 
 

Bu süre zarfında engelli öğrencilerin karşılaştığı zorlukların farkında olarak, Bölge (district) 2 
Nisan'dan itibaren mümkün olan en yüksek oranda uygulanabilir özel eğitim hizmetleri sunmayı 
planlamaktadır. Bölge personeli, sağlanacak hizmetlerin programı (Google Classroom / Meet, Zoom 
vb.) ve yöntemi konusunda ebeveynlerle temas halinde olacaktır. Bu destekler öğrencilerin 
becerilerini korumalarına, IEP hedefleri üzerinde çalışmalarına ve uygun şekilde farklılaşma 
sağlamalarına yardımcı olmak içindir. 

 
7.   Bölge yönetimi, ilk müdahale ekiplerinin ve sağlık personelinin çocukları için acil çocuk bakımı 
sağlıyor mu? 
 

Hewlett-Woodmere Devlet Okulları, ilk müdahale ekiplerinin ve sağlık personelinin çocuklarına acil 
çocuk bakımı sağlamak için SCOPE Eğitim Hizmetleri ile sözleşme yapmıştır. Nasıl kayıt olacağınız 
hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanınız. 
            https://www.hewlett-woodmere.net/Page/11518  

https://www.hewlett-woodmere.net/Page/11518

