Corona virüsü: Tüm okullardaki sınıflar Paskalya molasına
kadar tatil edildi.
Bakan Gebauer: Tedbir amaçlı ülke çapında öğretimin
kesilmesi, korona virüsünü frenlemek için önlemdir.
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Okul ve Eğitim Bakanlığı şunları
bildirmektedir:
Düsseldorf, 13. Mart 2020. Devlet Bakanı bugün 16 Mart 2020
Pazartesi'den 19 Nisan 2020 Paskalya tatili sona erene kadar
ülke genelinde Kuzey Ren-Vestfalya'daki okullarda öğretimi
durdurma kararı aldı. Okul ve Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer
şunları söyledi: " Eyalet hükümeti bugün birçok ailenin günlük
hayatı için önemli bir karar verdi. Öğretimin kesilmesi sadece
öğrenciler için değil, her şeyden önce ebeveynler,
öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için geniş kapsamlı bir
karardır. Mevcut bilgilere dayanarak, bu adım doğru ve
uygundur. Bu ihtiyati tedbir, koronavirüsün yayılmasının
önlenmesine daha fazla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Özellikle sağlık hizmetleri sektöründe olmak üzere kamu
hizmetleri için önemli olan mesleklerde ebeveynlerin çocukları
için güvenilir bir çocuk bakım hizmetleri yelpazesi
sağlanmaktadır. Bu, özellikle sağlık sisteminin ve diğer kamu
hizmetlerinin işlevselliğini korumak ve desteklemek amacıyla
hazırlanmıştır. ” Kuzey Ren-Vestfalya'daki tüm okullar, Eğitim
Bakanlığı tarafından bu çocuk bakım teklifinin tasarımı ve
yaklaşan sınav prosedürleriyle nasıl başa çıkılacağı da dahil
olmak üzere korona virüsü ile ilgili diğer gelişmeler hakkında
sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Temel olarak, şu an için
aşağıdakiler geçerlidir:

• 16 Mart'tan Paskalya tatillerinin sonuna kadar derslerin
erken bırakılması, önümüzdeki Abitur sınavlarının tarihleri
üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir, çünkü okulların
büyük çoğunluğu o zamana kadar okula kabul için gerekli
ön sınavları sağlar Abitur sınavı yazılabilir. Esnek kurallar
ve yeniden yazma tarihleri de tüm öğrencilerin sınava
girebilmelerini sağlar.
• Okullar, diğer sınav formatlarıyla nasıl başa çıkılacağı
konusunda derhal bilgilendirilecektir - örneğin sınıf 10'daki
merkezi sınavlar (ZP 10), giriş aşamasındaki merkezi
sınavlar (ZKE), değerlendirme testleri, meslek
yüksekokullarındaki sınavlar.
• Okul bakanlığının çabaları, alınan kararların öğrencilerin
ileri okul kariyerleri veya sınavları ile ilgili herhangi bir
dezavantajla sonuçlanmamasını amaçlamaktadır.
“Korona virüsü ile ilgili tüm gelişmeler düzenli olarak kontrol
edilmekte ve durum sürekli olarak yeniden
değerlendirilmektedir. Durumun Robert Koch Enstitüsü ve
sağlık otoriteleri tarafından mevcut değerlendirmesi karar için
belirleyicidir. Gerekli uzmanlığa sahiptirler ve tüm nüfus için risk
durumu hakkında düzenli olarak bilgi verirler. Okul ve Eğitim
Bakanlığı yeni gelişmelere derhal tepki vermeye hazırdır ”diyor
Okul ve Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer.
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın Kuzey Ren Vestfalya'daki tüm
okulları ve okul yetkililerini en son gelişmeler hakkında
bilgilendirdiği okul postasına kısa süre içinde buradan
ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, Eğitim Bakanlığı derhal eğitim portalında çeşitli dillerde
bilgi sağlayacaktır.

