Türkisch

ALIŞMA DÖNEMİ İLE İLGİLİ AİLE BİLGİLERİ

HOŞGELDİNİZ
Anaokulu başlangıcı, her çocuğun hayat biyografisinde önemli bir adımdır. Bir ilköğretim
kurumu olarak anaokulu, çocuğunuz için çeşitli bir öğrenme ve deneyim alanı sunar. Pek
çok şey yeni olacak: günlük rutin, farklı alanlar ve ayrıca çocuğunuz çocuklar ve
yetişkinlerle yeni ilişkilere girecek. Bir çocuğun güvenli bir şekilde “varması” farklı süreler
alır - çocuğunuza zaman verin.
Şu anda anaokulun da - Korona trafik ışığı aşamasına bağlı olarak - önleyici tedbirler
uygulanmaktadır.
Prensip olarak, bu nedenle alıştırma döneminde aşağıdaki kurallar geçerlidir:
Çocuğa yalnızca bir kişinin eşlik etmesine izin verilir.
Eşlik eden kişi sadece anaokulu personelinin onayı ile grup odasında kalabilir. Ebeveyn / veli olarak,
alışma dönemi boyunca her trafik ışığı aşamasında çocuğunuza eşlik edebilirsiniz.
Herkesin sağlıklı kalması ve çocukların mümkün olan en "normal" koşullarda birlikte oynayıp ve
öğrenebilmeleri için aşağıdaki Korona tedbirlerini dikkatlice incelemenizi rica ediyoruz:

YEŞİL trafik ışığı aşamasında:

Ellerinizi yıkayın: Yetişkinler lütfen anaokuluna girerken ellerinizi dezenfekte edin,
çocuklar grup odasına girmeden önce ellerini yıkarlar.
Mesafenizi koruyun: Lütfen olası yönlendirme sistemlerine dikkat edin ve minimum mesafeyi
koruyun.
Yetişkinler mesafesini korur, çocuklardan mesafe korumaları beklenmemektedir.

SARI trafik ışığı aşamasında:
Ellerinizi yıkayınız, mesafenizi koruyunuz.
Ağız ve burun koruması: Ziyaretçiler için (örneğin ebeveynler, dışardan gelen kisiler) kapalı olan
alanlarda
genel olarak MSN ağız – burun maske takma zorunluluğu vardır. Cocuklar MNS –
ağız burun maskesi takmazlar.

TURUNCU trafik ışığı aşamasında aşağıdakiler geçerlidir:
Ellerinizi yıkamaya devam edin, yetiskinler icin, mesafenizi koruyun ve MNS ağız-burun maskenizi takınız.

KIRMIZI trafik ışıgı asamasında:
Ellerinizi yıkamaya devam edin, yetişkinler için, mesafenizi koruyun ve MNS ağız-burun maskenizi takınız.
Kısıtlı Faaliyet: Bu trafik ışığı aşamasında, ebeveynleri veya aileleri evde bakılma imkanı olmayan
çocuklar için, çocuk bakımının mümkün olduğunu lütfen unutmayın.
Anaokulunuzdaki güncel durum ve organizasyon süreçleri hakkında zamanında anaokulu müdürü
tarafından bilgilendirileceksiniz.
Aileler çocuklarına güven ve inancı devam verir. Herhangi net anlaşılmayan bir soru olursa veya
açıkca sormak istedikleriniz, anaokulu müdürü veya anaokulu öğretmeni ile iletişime geçiniz.
Aşağı Avuturya Eyalet Hükümet Resmi Dairesi, Anaokulları Bölümü, Ağustos 2020

Anaokulundaki alıştırma dönemi ile ilgili bilgilerin Korona önleme tedbirleri ile bana ulaştığını
ve haberdar olduğumu kabul ediyorum.
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