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Fribourg, 4 Mayıs 2020
Zorunlu öğretim öğrencilerinin okula dönüşü
Mart ayının ortasından beri yaşadıklarımızı hayal etmek mümkün bile değildi : okulda eğitimin
askıya alınması, Federal Konseyin olağan üstü hal ilan etmesi, mağazaların kapanması, bir araya
gelmenin yasaklanması. Bu yeni durum kapsamında Devlet Konseyi ve Federal Konsey halkı
korumak ve risk grubundaki kişilere uzun vadede tedavi olanağı sağlamak için bir takım kararlar
almışlardı.
Sıhhi durumun iyiye gitmesinden dolayı Federal Konsey zorunlu öğretim öğrencilerinin 11 Mayıs
2020’den itibaren okulda eğitime geri dönmelerini onayladı.
Okul binalarımızda çocuklarınızı doğrudan eğitim için karşılamaktan mutluluk duyacağız. Bu geri
dönüş, Halk Sağlığı Fedaral Ofisi (Office fédéral de la santé publique) tarafınca öngörülmüş koruma
planına uygun olarak gerçekleşecektir.
Öğrencilerin sınıflara geri dönüşü Kanton Yönetim Organı (Organe cantonal de conduite) ile işbirliği
doğrultusunda hazırlanmaktadır ve aşamalı olarak ilerleyecektir :
Ilkokul (1H-8H)
Pazartesi 11 Mayıs’tan itibaren okula geri dönüş iki hafta boyunca sınıf mevcudunun yarısıyla
gerçekleşecektir. Bu dönüşümlü sistem, öğretmen ve öğrencilerin okul dahilinde uyulması zorunlu
olan hijyen önlemlerine alışmalarını ve küçük gruplar halinde yeniden birbirleriyle ilişki kurmalarını
sağlayacaktır. 25 Mayıs’tan itibaren, tüm ilkokul öğrencileri tam mevcut olarak doğrudan eğitime
devam edecekler. Okul idaresi öğretmenlerin yardımıyla okula geri dönüş organizasyonu hakkında
sizi yazılı olarak bilgilendireceklerdir.
Ortaokul (9H-11H)
Ortaokul öğrencilerinin tamamı 2 Haziran’dan itibaren sınıfta eğitime geçiş yapacaklar, 27 Mayıs’a
kadar uzaktan eğitim onlar için devam ediyor. Her ortaokul idaresi aşamalı olarak 28 ve 29 Mayıs’tan
itibaren kendi geri dönüşünü organize etme hakkına sahip. İlk etkinlikler uzaktan eğitimin nasıl
geçtigiyle ve uyulması gerekilen hijyen önlemlerinin anlatımı ve uygulanmasıyla ilgili olacaktır. Bu
önlemlerin okula geri dönüş zamanında düzgün bir sekilde uygulanması önemlidir. Ortaokul idaresi
size gerekli bilgileri yazılı olarak iletecektir.
Koruma planları
Sınıfta eğitime aşamalı olarak geri dönmek, Eğitim, Kültür ve Spor Müdürlüğü (DICS), Kanton
Yönetim Organı (OCC), Kanton sağlık servisi ve yetkili mercilerin okulların işleyişi için gerekli
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olan farklı koruma planlarını gerçekleştirmelerini sağlayacaktır. Bu koruma planları aşağıdaki
gibidir :
> zorunlu öğretim okulları için konuma planı
> özel eğitim okulları için koruma planı
> okul taşıtları için koruma planı
> okul kantinleri için koruma planı

Kanton cağrı merkezi
Kantona ait olan « Vie quotidienne » (026 552 6000) çağrı merkezi, öğretmenler ve okul idaresi
tarafından yanıtlanamamış, çözülememiş sorularınız için hizmetinizdedir.
Haber akışı
Geçtiğimiz 14 Mart tarihinden beri, okulla ilgili olan kamuya açık bilgileri düzenli olarak
güncelliyoruz. Haber akışına bu linkten ulaşabilirsiniz: www.fr.ch/dics
Öğretmenler, okul idareleri ve eğitim servisi olarak hepimiz normale geri dönüş için çalışıyoruz ve
tüm bunları Mart ayından beri okullarda yürürlükte olan temizlik kurallarına uyarak yapıyoruz.
Uzaktan eğitimin sizin aracılığınızla gerçekleştiği bu süreçte işbirliğiniz için siz velilere en içten
teşekkürlerimi sunuyorum. TEŞEKKÜRLER.
En iyi mesajlarımla
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