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Derslerden Muafiyet
Saygı değer velilerimiz,
EGGE ortaokulu 25 Mayıs tarihinden itibaren, 5`den 9`a kadar olan sınıflarda kademeli olarak
tekrardan eğitime başlayacak. Bu sınıflar ikişerli gruplar halinde ayrılarak haftalık eğitimlerini görecekler. Genelde her grup, haftada dört gün ve bir günde de ikişer saatlik ders görecekler.
Risk grubunda olmayan tüm öğrencilerin bu derslere katılma zorunlulğu vardır.
Oğlunuz / kızınız, kardeşlerinden veya ebeveynlerinden biri veya aynı evde yaşayan başka birisi kronik hastalık belirtisi taşıyorsa veyahut bağışıklık sistemi zayıf ise, çocuğunuzu okul derslerinden
muaf tutabilirsiniz.
Robert-Koch Enstitüsü’ne (RKI1) göre, özellikle şu kişiler riskli sayılırlar:


60 yaş üzeri insanlar.



Kalb rahatzıslığı, diyabet, solunum, karaciğer, böbrek veya kanser gibi kronik hastalığı olan
kişiler.



Uzun süreli kullanılan ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış insanlar (örneğin: Kortizon gibi).

Oğlunuz / kızınız, kardeşlerinden veya ebeveynlerinden biri veya aynı evde yaşayan başka biri risk
grubuna dahil olması durumunda, çocuğunuzun derslerden muaf tutulabilmesi için, aşagıdaki başvuru
dilekçesini doldurmanızı rica ederiz. Lütfen doldurduğunuz başvuru dilekçesini sekreterliğimizden
daha önce telefonla randevu almak süretiyle teslim etmenizi; veyahut bu dilekçeyi postayla sekreterliğimize göndermenizi rica ederiz.
Başvurunuz onaylanır onaylanmaz, sınıf öğretmeni sizinle iletişime geçecektir. Muaf tutulan tüm
öğrencilerin sunmuş olduğumuz sanal eğitim programına katılmakla zorunlu olduğunu unutmamanızı
rica ederiz.
Sizlere en iyi dileklerimizi sunuyor ve sağlıklı kalmanızı diliyoruz.
Saygı ve selamlarımız ile
Okul idaresi
1 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
İletişim ve açılış saatleri:
Pazartesiden Perşembeye kadar: 08.00 – 15.00
Cuma günü:
Oberschule an der EGGE mit gymnasialer Oberstufe,
Eggestedter Str. 20 · 28779 Bremen

08.00 – 14.00 arasında.

Derslerden Muaf Tutulmak İçin Başvuru Dilekçesi

Öğrencinin adı:

……….…………………………………………………………………………

Öğrencinin soyadı:

……………………….…………………………………………………………

Sınıfı / Branşı (Bölümü):

……………..................................

Yukarıda belirtilen oğlumuz / kızımız için aşağıdaki bir veya daha fazla sebeplerden dolayı derslerden
muaf tutulmasını talep ediyoruz:



Oğlumuzun / kızımızın kronik hastalığı var veya bağışıklık sistemi zayıf.



Diğer hane sakinlerinin kronik bir hastalığı veya zayıflamış bir bağışıklık sistemi var.



Diğer sebepler:
……………………………………………………………………………………………..…….............
……………………………………………………………………………………………..…….............
……………………………………………………………………………………………..…….............

Oğlum / kızım EGGE okulunun sunmuş olduğu sanal eğitim programına katılmak zorunda olduğunu
biliyorum.

Yer, tarih

İmza (Veli)

