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Değerli Velimiz/Bakım Sağlayıcımız,
Öncelikle, tüm çocuklarımız ve gençlerimize benzeri görülmemiş bu acil durum
boyunca gösterdikleri anlayış ve cesaretleri için minnettar olduğumu ifade etmek
istiyorum. Bu süre zarfında, gençlerin maruz kaldığı aksamaların ve ailelere yüklenen
ek sorumlulukların hiçbir şekilde hafife alınmaması gerekir.
Sayın Başbakan’ın geçen hafta yapmış olduğu, sokağa çıkma yasağını dört
aşamada hafifletme konusundaki “Yol haritası” açıklamasının ve dün gerçekleştirdiği,
ilk aşamanın bugün başlayacağına dair onayının ardından, bu durumun, çocukların
ve gençlerin okullarına tam olarak nasıl ve ne zaman geri dönecekleri ile ilgili birçok
soruya yol açacağının farkındayız.
Edinburgh Belediye Meclisi, sosyal mesafeyi koruma ihtiyacı nedeniyle oluşan çok farklı
bir okul deneyimine güvenli bir geri dönüş için yapılacak düzenlemeleri çok dikkatli bir
şekilde değerlendirmektedir. Aynı zamanda, hem örgün eğitim, hem de özel eğitim veren
okullara devam eden, sosyal mesafe uygulamasının mümkün olmadığı çocuklar ve
gençler için olan okula dönme düzenlemelerini dikkate almamız gerekmektedir. Tüm
çocuklar ve gençler için eğitim, evde öğrenimin yanı sıra, okula devam etmenin bir
birleşimini de içerecektir.
Sayın Başbakan, İskoçya'daki tüm okulların 11 Ağustos 2020 Salı günü öğrencilere
açılacağını duyurmuştur. Edinburgh'daki okullar tahmin ettiğimizden bir hafta önce
açılacağından, veliler ve personele danıştıktan sonra 2020/2021 dönemi için yayınlanan
Edinburgh Belediye Meclisi akademik okul yılı tarihlerini düzenlememiz gerekmektedir.
Bu zorlu dönem boyunca, çalışanlarımızın hem işlek kilit çalışan merkezlerindeki
öğrenmeyi, hem de evde öğrenmeyi desteklemek amacıyla son derece sıkı çalıştığını fark
edeceksiniz. Haziran ayı boyunca, hepimiz okullarımızda en güvenli düzenlemeleri
uygulamak için çok çalışacağız. Okul müdürleri, karma öğrenim modelinin çocuğunuzun
okulunda en kısa sürede nasıl uygulanacağı ile ilgili net bilgileri sağlamak amacıyla
velilerle temas halinde olacaklardır. Meclis okul ulaşımı, SQA (İskoçya Yeterlilik Kurumu)
sınavları, geçiş düzenlemeleri, okul yemekleri, temizlik düzeni, kişisel koruyucu ekipman,
el yıkama gibi konuların yanı sıra, çocuğunuzun tam olarak ne zaman okulda bulunması
ve ne zaman evde öğrenim görmesi gerektiğini de içeren çeşitli sorularınız olacağının
bilincindedir.
Okul personeli, meclis meslektaşları ve ortakları birlikte çalışmaktadırlar. Çocukların ve
personelin sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlemeleri geliştirmek ve
iyileştirmek, aynı zamanda mümkün olan en yüksek öğrenim ve öğretim kalitesini
sağlamak için mümkün olan yerlerde velilere ve gençlere de danışacağız.
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Bu süre zarfında, kilit çalışanların çocuklarına verilen destek devam etmektedir. Her iki
velinin de alternatif çocuk bakımı sağlayamadığı veya bunu ayarlayamadığı durumlarda,
Koronavirüs etkisini zayıflatma amaçlı ulusal çabayı desteklemek için doğrudan çalışan
velilerin destek alma hakkı olacaktır. Yaz okulu tatili dönemi boyunca Paskalya'da
sunulanlara benzer bir destek sunmak için düzenlemeler yapılmaktadır. Yaz tatili boyunca
örgün eğitim veren okullarda kilit çalışan desteği başvurusu ile ilgili daha fazla bilgi, 5
Haziran 2020 Cuma gününe kadar meclisin İnternet sitesinde yer alacaktır.
Engelli çocuklar için olan destek, bir dizi ortakla birlikte çalışarak belirlenmiş özel
okullarda sağlanacaktır. Kilit Çalışan desteğine ihtiyaç duyan velilerle, belirtilen hususa
ilişkin düzenlemeler ile ilgili olarak doğrudan iletişim kurulacaktır. Çocuğunuz için yaz
boyunca desteğe ihtiyaç duyan bir Kilit Çalışansanız ve çocuğunuz hâlihazırda özel bir
okul merkezine devam etmiyorsa, lütfen ilk önce bu konu ile ilgili bildirimde bulunmak
için çocuğunuzun okul müdürü ile iletişime geçin.
Tüm yaptıklarımızın temelinde, yapılan düzenlemelerin çocuğunuzun sağlık ve
güvenliğini sağladığından emin olmak için büyük çaba ile yapıldığı konusunda sizi temin
ederim ve okullar Ağustos ayında farklı gözükecek olsa dahi, çocuklarınızı yeni akademik
yılda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Yeni bilgilere ulaştığımda, size tekrar yazacağım.
Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.
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