
OKULA DÖNÜŞ
REHBERİ

2020-2021 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı

Pandem� Dönem�



MEB ve TSE �le 
Yürütülen İş B�rl�ğ� 

Çerçeves�nde 
Ver�len 

“Okulum Tem�z” 
Belges�n�, 

Türk�ye’de “İlk” 
Okul Olarak Aldık

İç�ndek�ler

3OKULA DÖNÜŞ REHBERİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA OKULLARI

Okula G�r�ş-Çıkış 4

Sınıf Düzen�&Okul Ortamı 6

Serv�s Kullanımı 8

Yemekhane&Kant�n 9

Tem�zl�k ve H�jyen Uygulamalarımız 10

Sağlık Uygulamalarımız 12

Vel� İlet�ş�m�&İş B�rl�ğ� 14

Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k 15

Önsöz 3
Değerl� Vel�ler, Sevg�l� Öğrenc�ler,

Başkent Ün�vers�tes� Özel Ayşeabla Okulları olarak salgının 
Türk�ye'de ortaya çıktığı günden bu yana T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan “Cov�d-19 Salgın Yönet�m� ve Çalışma 
Rehber�” ve Dünya Sağlık Örgütü yayınları kapsamında sunulan 
gel�şmeler� yakından tak�p ed�yoruz. 

Bu çerçevede; tüm öğretmen ve çalışanlarımızın, öğrenc�ler�m�z�n, 
vel�ler�n, toplumun ve paydaşlarımızın sağlığını korumak ve 
çevrem�zde yayılımını önlemek b�r�nc� öncel�ğ�m�zd�r.

Okulumuzda, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve Türk Standardları Enst�-
tüsü'nün arasında �mzalanan “Okulum Tem�z” protokolü �le “Eğ�t�m 
Kurumlarında H�jyen Şartlarının Gel�şt�r�lmes� ve Enfeks�yon 
Önleme Kontrol Kılavuzu” rehberl�ğ�nde gerekl� tüm hazırlıklar 
yapılmış ve okulumuz Türk�ye'de bu belgey� alan �lk okul olmuştur. 
Belge, TSE Başkanı tarafından Kurumumuza sunulmuştur. Belgey� 
almak kadar standart ve uygulamaları hassas�yetle yürütmekte b�r 
o kadar öneml�d�r. 

Sağlık Bakanlığı ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının vereceğ� kararlara bağlı 
olarak yapılacak tüm uygulama ve çalışmalar güncel olarak çalışan-
larımız ve s�z değerl� vel�ler�m�z �le düzenl� olarak paylaşılacaktır.

Rehberde, sürece �l�şk�n alınan tedb�rler sunulmuştur.

2020-2021 Eğ�t�m-Öğret�m Yılının öncel�kle sağlıklı, mutlu, huzurlu 
ve başarılarla dolu geçmes�n� d�ler�m.

Sevg� ve Saygılarımla,

H�lal ERDİNÇ
Genel Müdür
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Okula
G�r�ş-Çıkış
l Kurumumuza girişlerde kontroller artırıl-

mış, mevcut güvenlik uygulamalarına ek ola-
rak öğrenci ve personel giriş noktalarına 
termal kamera yerleştirilmiştir.

l Okullarımıza ziyaretçi kabul edilmemek-
tedir. Zorunlu durumlarda SADECE ran-
devulu ziyaretçilerin Kurumumuza girişine 
izin verilmektedir.

l Okulumuz girişinde güvenlik tarafından 
bilekten ateş ölçerle ve ana bina girişinde  
termal kamera ile ateş ölçümü yapılmakta-
dır. Ölçülen vücut sıcaklığı 37,5°C ve üzeri 
olan kişiler okula alınmayacaktır.

l Tüm öğrencilerimizin vücut sıcaklığının, o-
kula gelmeden önce evde velileri tarafından 
ölçülmesi gerekmektedir. COVID-19 bulaş 
riski olan ve/veya hastalık bulgularından 
herhangi birini gösteren, ateşi 37.5 ve üze-
rinde olan öğrencilerimiz kesinlikle okula 

gelmemeli, velileri tarafından Yönetim 
bilgilendirilmelidir.

l Okullarımıza girişlerde oluşabilecek yoğun-
lukta, sosyal mesafe kurallarına uyulması 
sağlanacaktır. Bu sebeple öğrencilerimiz 
yapılacak kontrollerin ardından sırayla içeri 
alınacaktır. Bu konudaki görsel uyarı ve 
işaretler bahçe, koridor ve sınıflara yerleş-
tirilmiştir.

!
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l Öğrencilerimizin maskeleriyle gelmesi 
gerekmektedir.

l Özel araçla veya servisle gelen öğrenciler 
nöbetçi öğretmen kontrolünde sosyal mesa-
feyi koruyarak okula gireceklerdir.

l Velisi tarafından okula getirilen öğrenci-
lerimiz güvenlik kapısından veli olmaksızın 
giriş yapacaklardır.

l Ailesi tarafından erken alınacak ya da servis 
kullanıp ailesi tarafından alınacak öğrenci 
velilerimizin çıkış saatinden en az 2 saat 
önce ilgili müdür yardımcısına e-posta ile 
bilgi vermesi zorunludur.

l Okuldan erken ayrılacak öğrencimiz, velisi 
tarafından belirtilen saatte Güvenlik 
tarafından veliye teslim edilecektir.

1.5 M

Kend�m�z� ve sevd�kler�m�z� korumak �ç�n

SOSYAL MESAFE, MASKE VE
EL TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDELİM
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Sınıf Düzen� 
Okul Ortamı
l Öğrencilerimizin sınıf içerisinde bulundukları süre 

boyunca maske takmaları zorunludur.

l Tüm ortak alanlarda ve teneffüslerde öğrenci-
lerimizin maske takmaları zorunludur.

l Tüm okullarımızda bulunan sıralar sosyal me-
safeye (en az 1,5 metre) uygun olacak şekilde 
hazırlanmıştır.

l Öğrencilerimizin sınıflarına girmeden önce ve ders 
çıkışlarında ellerini yıkamaları ve dezenfekte 
etmeleri hatırlatılacaktır.

l Okulumuz bahçesindeki uygun alanlara açık 
sınıflar oluşturulmuştur. Belirli derslerin bu alan-
larda yapılması sağlanacaktır.

l Okullarımızda bulunan laboratuvar ve çalışma 
alanları gibi alanlar sosyal mesafeye (en az 1,5 
metre) uygun olacak şekilde düzenlenmiştir.

l Olası bulaş riskinde filyasyon takibinin yapı-
labilmesi adına öğrencilerimiz adlarının yazılı 
olduğu sıralarda oturacaktır.

l Okulun açıldığı ilk günden itibaren öğrencileri-
mizin sosyal mesafe, el yıkama ve hijyen kuralları 
konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla 
okul doktorumuz ve psikolojik danışmanlarımız 
tarafından bilgilendirme yapılacak, öğretmenler 
ve okul yönetimi tarafından bu sürecin takibi ve 
kontrolü sağlanacaktır.

l Öğrencilerimiz oyuncak, top, kaykay vb. mater-
yalleri okula getiremez. Kendi eşyasını başkasıyla 
paylaşamaz, başkasının eşyasını kullanamaz.

l Öğrencilerimiz okula ancak zorunlu durumlarda 
cep telefonu getirebilir. Kapalı olarak çantalarında 
muhafaza ederler.

l Günlük ders programının bitiminde okul binasında 
ve bahçesinde zorunlu durumlar dışında kimse 
kalmaz.
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Okul Bahçesi
l Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe 

düzenine (en az 1,5 metre) uyulması 
zorunludur. Gerekli yerlere uyarıcı afişler 
asılmıştır.

l Teneffüs aralarında öğrenciler öğretmen-
lerin gözetimindedir. Serbest dolaşıma 
izin verilmez. Sosyal mesafe kurallarına 
uygun hareket edilir.

l Voleybol, basketbol, futbol gibi bir malze-
menin paylaşıldığı oyunlar oynanmaz.

l Ofis, tuvalet vb. yerlere sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak stickerlar yapış-
tırılmış ve azami kişi belirlenerek kapılara 
asılmıştır.

l Okulumuz bahçesinde bulunan oyun 
parkı kapalı tutulacaktır.

Sınıflar
l Öğrenciler sınıfta maske ile oturur. 

Maske: Burnu ve ağzı iyi bir şekilde 
kapatmalı, kullanım sırasında veya kulla-
nımdan sonra kullanıcının boynuna sark-
mamalıdır. Bir kez takıldıktan sonra ön 
yüzüne dokunulmamalı, ıslanan, nemle-
nen, kirlenen maske yenisiyle değişti-
rilmelidir. Maske takılırken ve çıkarıldıktan 
sonra el hijyen� sağlanmalıdır. Kirlenmiş 
maskeler, kapaklı maske kutularına 
atılmalıdır.

l Sabit sınıflarda eğitim öğretim yapılır.

l Sosyal mesafe kuralına göre oturma 
düzeni yapılır.

l Öğrenciler sabit oturma düzenine göre 
yerleştirilir ve yer değişikliği yapılmaz.

l Sınıflarda sıra, sandalye, öğretmen masası 
dışında ortak kullanım gerektirecek hiçbir 
malzeme kullanılmaz.

l Öğrenci dolapları kullanılmaz. Öğren-
cilerimiz ders programına göre günlük 
eşyalarını çantalarında getirir.

l Sınıflarda klimalar çalıştırılmaz.

l Sınıf içinde yüksek ses kullanılan akti-
viteler yapılmaz.

Spor Salonları, Kütüphane 
Laboratuvarlar, Atölyeler 

l COVID-19 “Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi”nde yer alan öğrencilerin gün 
boyu aynı sınıflarda ders görmeleri 
esasına göre ortak kullanım alanları olan 
spor salonları, atölyeler, müzik derslikleri, 
laboratuvarlar ve kütüphane kullanılmaz. 

l Tüm branş derslerinde öğrencilerimizin 
kendi sınıflarında ve bahçede olacakları 
şekilde planlama yapılır. Beden Eğitimi ve 
Spor derslerinin olduğu günlerde öğren-
cilerimiz spor kıyafetleriyle okula gelirler.

l Derslerimiz açık havada yapılır, soyunma 
odaları kullanılmaz.

l Toplantılar mümkün olduğunca çevrim içi 
yöntemlerle yapılacaktır. Yüz yüze yapıl-
ması zorunlu olan toplantılar içinse sosyal 
mesafe (en az 1,5 metre) kuralına riayet 
edilecektir.

l Okul Yönetimi tarafından belirtilen alanlar 
dışında toplantı yapılmayacaktır. 

&  
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Serv�s Kullanımı

l Okul servisine binerken servis görevlisi tarafından öğrencilerin bilekten ateş 
ölçümleri yapılacak, ateşi 37.5 ve üzeri olan öğrenciler servise alınmayacaktır.

l Servis araçları düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.

l Araçlara el ant�sept�kler� yerleştirilmiştir.

l Öğrencilerimizin servise binmeden önce mutlaka maske takmaları ve yolculuk 
boyunca çıkarmamaları gerekmektedir.

l Servis içerisinde öğrencilerimiz, kendilerine özel ayrılan koltuklarda yolculuk 
edecek, yer değişimleri yapılmayacaktır.

l Servislerde klima sadece dış hava sirkülasyonu sağlanarak kullanılacaktır.

l Öğrencilerimizin serviste veya servisten inip okula girdiğinde ateşinin tespit 
edilmesi halinde “Covid-19 Eylem Planı” takip edilecektir.

l Öğrencilerimizin kayıtlı oldukları servis dışında başka bir servis kullanmalarına 
izin verilmez.

l Gerekli tedbirlerin uygulanması ve güncellenecek her türlü adımlar için Özgün 
Tur tarafımızca denetlenecektir.

Servis kullanacak öğrencilerimizin sağlığını korumak ama-
cıyla gerekli tüm tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

MASKENİZİ
TAKIN

EL 
ANTİSEPTİĞİ

KULLANIN

TEMASTAN
KAÇININ

Yemekhane    Kant�n
l Her seviye farklı zamanlarda öğretmen-

leri eşliğinde yemeğe gidecektir.
l Öğrenciler (ortaokul, lise) sosyal mesafe 

kuralına uyarak yemeklerini alır ve 
önceden belirlenmiş masalarında ye-
meklerini yerler.

l Okulumuzda hizmet veren kantinimiz 
kapatılmıştır. 

l Yemek saati için düzenleme yapılarak 
olası yoğunluğun önüne geçilmiştir. Her 
sınıf düzeyi için belirlenen yemek saati 
okul açıldığında ilan edilecektir.

l Tüm yemek tedarik süreçleri ise TSE 
Covid-19 GÜVENLİ HİZMET belgesine 
sahip FAVORİTAT şirketi tarafından 
sağlanmaktadır.

l Yemekhane girişlerinde bulunan el hij-
yen noktamıza ek olarak pedallı el anti-
septikleri konulmuştur. Yemekten önce 
ve sonra öğrencilerimizin ellerini dezen-
fekte etmelerine dikkat edilecektir.     

l Yemekhane oturma düzeninde sosyal 
mesafenin (en az 1,5 metre) korunması-
na özen gösterilmiştir. Masa ve sandal-
yeler bu düzen doğrultusunda yerleş-
tirilmiştir. 

l Yemekhanemizde uygun yerlere öğ-
rencilerimizin uyması gereken kuralları 
gösteren afişler asılmıştır.

l Masaların üzeri silinebilir malzeme ile 
kaplanmıştır. 

l Yemekhane içerisindeki salata servi-
simiz kaldırılmıştır. 

l Yemek servisi gerekli hijyen koşulları 
dikkate alınarak özel ambalajlı kapaklı 
kaplarda yapılacaktır. Yemekler, MAP 
Atmosfer paketleme sistemi ile boxlar-
da sıcak olarak sunulur.

l Yemekhane içerisindeki temas yoğun-
luğu olan eşyalar (tuzluk, baharat, sü-
rahi vb.) kaldırılıp yerine tek kullanımlık 
tuz,baharat ve pet şişede su verilecektir.

l Tek kullanımlık kişiye özel çatal, bıçak, 
kaşık, peçete ve ıslak mendiller amba-
lajlı paketler içeris�nde verilmektedir.

l Okullarımızda bulunan su sebilleri kul-
lanıma kapatılmıştır. Öğrencilerimizin 
sularını evden getirmeleri gerekmek-
tedir.

l Yiyeceklerini evden getiren öğrenci-
lerimiz, kantinde kendilerine ayrılan 
bölümde yemeklerini yerler.

l Yemekhane ve kantin “Temizlik ve De-
zenfeksiyon Uygulamaları Rehberi”nde 
belirtilen planlama doğrultusunda de-
zenfekte edilir.
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Tem�zl�k ve H�jyen 
Uygulamalarımız

Okullarımızın temizlik ve dezen-
feksiyon süreçleri “Hijyen ve 
Sanitasyon Planı”ve Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın “Eğitim Kurum-
larında Hijyen Şartlarının Geliş-
tirilmesi ve Enfeksiyon Önleme 
Kılavuzu” dahilinde düzenlenip 
uygulanmaktadır.

l Bina girişlerinde ve iç kısımlarda el an-
tiseptikleri yer almaktadır. Eller en az 20 
saniye boyunca sabun ve suyla yıkanıp 
ardından dezenfekte edilmelidir.

l Tüm bina girişlerinde (dezenfektanlı) hijyen 
paspası bulunmaktadır.

l Okullarımız, Sağlık Bakanlığı onaylı de-
zenfektanlarla her gün temizlenmektedir.

l Tüm ofisler ve çalışma alanları her gün 
temizlenmektedir.

l Klimalar iç ortamın enfekte olma riskini 
arttırdığı için kapalı kalacaktır.

l Kişisel koruyucu malzeme (maske, eldiven 
vb.) atıkları için binalara atık kutuları 
konulmuştur. İlgili atıklar SADECE bu çöp 
kutularına atılacaktır.

l Sık kullanılan yüzeyler (masalar, kapı kolları, 
aydınlatma düğmeleri ve prizler, tutacaklar, 
telefonlar, klavyeler, tuvaletler, lavabolar, 
musluk ve bataryalar vb.) Sağlık Bakanlığı 
tarafından tavsiye edilen biyosidal ruhsatlı 
ürünlerle temizlenmektedir.

l Okullarımızda gün sonunda öğrenci ve 
personelin bulunmadığı uygun saatlerde 
biyosidal ruhsatlı ürünlerle, eğitimli personel 
tarafından dezenfeksiyon yapılmaktadır.

l Temizlik periyodu sıklaştırılarak “Hijyen ve 
Sanitasyon Planı” çerçevesinde revize 
edilmiştir. 

l Sık temas olan yüzeylerde Sağlık Bakanlığı 
onaylı temizlik malzemeleri ve antiseptik 
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ürünler kullanılmaktadır. Okullarımızda kul-
lanılan ortak alanlar bu malzemeler ile 
dezenfekte edilmektedir.

l Sınıflar her ders sonrası pencereler açılarak 
havalandırılacaktır.

l Tüm alanlar sık sık havalandırılmaktadır.

l Okul koridorlarında tıbbi atık kutuları 
bulundurulur. Maske ve eldivenler sınıflarda 
bulunan çöp kovalarına atılmaz.

l Öğrenciler sınıflardan çıktıktan sonra görevli 
personel tarafından masalar, kapı kolları ve 
sandalyelerin tutulan yerleri gibi yüzeyler 
dezenfekte edilecek ve sınıflar havalan-
dırılacaktır.

l Öğrencilerimizin gün içinde kullanılmak 
üzere en az iki maskeyi ve ailenin uygun 
gördüğü el dezenfektanını okul çantalarında 
bulundurmaları gerekir.

l Su sebilleri kullanılmaz.

l Öğrencilerimizin sularını yanlarında getir-
meleri beklenir.

Tuvaletler
l Bir tuvaleti o anda kullanabilecek olan kişi 

sayısı kapıya asılmıştır.

l Okullarımızda bulunan tuvaletlerde, öğren-
cilerimize doğru el yıkama ve dezenfekte 
etmeyi gösteren bilgilendirme amaçlı afişler 
bulunmaktadır. Öğrencilerimize sık sık 
ellerini yıkamaları konusunda hatırlatmalar 
yapılacaktır. 

l Öğrencilerimizin kullandığı tüm tuvaletlerde 
sosyal mesafenin (en az 1,5 metre) sağlana-
bilmesi için uyarıcılar bulunmaktadır.

l Tüm musluklarımız fotosellidir.

l Tuvalet ve lavabolarda yoğunluğu önleye-
bilmek için öğretmen kontrolü sağlanacak, 
giriş çıkışlar sırayla yapılacaktır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA OKULLARI
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Sağlık
Uygulamalarımız
l Hastalık bulgusu varlığı ve/veya yüksek ateş 

nedeniyle velisine teslim edilen öğrencilerin, 
hastane süreci ile ilgili durum bildirir doktor 
raporlarını okul idaresine iletmesi, Okul 
İdaresi tarafından okul hemşiresinin bilgilen-
dirilmesi gerekir.

l Öğrencinin okulda bulunduğu durumda ken-
di beyanı veya öğretmeninin tespiti doğrultu-
sunda belirtiler şüphe uyandırıyorsa Okulun 
Sağlık Birimine bildirilir. Okul Hemşiresi tara-
fından yapılacak ilk değerlendirme sonrası 
şüpheli vaka olarak değerlendirilmesi duru-
munda okul idaresi bilgilendirilerek velinin en 
kısa zamanda sürece dahil olması sağlanır.

l Hastalık durumunda öğrencimizi teslim al-
mak için okula davet edilen velimiz, güvenlik 
görevlilerinin bilgisi dahilinde revire veya 
izole odasına kadar okula girebilir.

l Hemşirenin şüpheli vaka olarak değerlen-
dirdiği öğrenci sınıfına gönderilmez, diğer 
öğrencilerle teması önlemek için öğrenci 
okuldan alınıncaya kadar uygun donanıma 
sahip "İzolasyon Odası”nda gözetim altında 
tutulur.
İzolasyon Odası: Bulaşıcı hastalık şüphesi 
olanların, hastaneye sevkine kadar gözetim 
altında tutulduğu, Okul Sağlık Biriminden 
bağımsız, yakınında, gerekli durumlarda 

müdahale yapabilecek asgari düzeyde sağlık 
malzemesinin bulunduğu, görevli dışında 
kimsenin giriş çıkışına izin verilmeyen doğal 
havalandırması iyi olan odadır.

l Velinin öğrenciyi almaya gelemediği durum-
larda okul hemşiresi tarafından 112 aranılarak 
ambulansla hastaneye sevki sağlanır. 
Öğrencinin veliye teslim edilmesine kadar 
geçen süreçte okul idaresinin uygun gördüğü 
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şartlarda Okul Hemşiresi veya İdari Sorumlu 
öğrenciye refakat eder.

l Şüpheli vaka olarak hastaneye sevki sağlanan 
öğrencinin hastane sürecini okul hemşiresi ve 
okul idaresi takip eder. Kesin vaka olması 
durumunda okul idaresi gerekli önlemleri 
almakla zorunludur. (05.07.2020 Tarihli T.C. 
Sağlık Bakanlığının COVID-19 Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberi Bilimsel Danışma Kurulu 
Çalışması)

l Okul dışında hastalık bulguları taşıyan, 
hastaneye giden/ götürülen ve kesin vaka 
teşhisi konulan öğrenci velisinin sağlık 
istirahat raporu ile birlikte öğrencinin duru-
munu okul idaresine bildirmesi, okulda 
hastalık yayılımının önlenmesi ve alınacak 
tedbirler açısından önemlidir.

l COVID-19 pozitif vakalarda, hastane tedavi 
süreci tamamlandıktan sonra yapılan iki 
testin negatif çıkmasının ardından 14 gün 
karantina sürecini tamamladıktan sonra 
okula dönebilir. (Sağlık Bakanlığı COVID-19 
Tedavi Protokolü)

l Şüpheli vaka olarak değerlendirilen öğren-
cinin sınıfında yakın temasta bulunduğu 
kişilerin olup olmadığı, varsa hastalık bul-

guları taşıyıp taşımadığı okul hemşiresi tara-
fından araştırılır. 

l Sınıf; kirli/enfekte yüzey/alan olarak değer-
lendirilir, Sağlık Bakanlığının ve Bilim 
Kurulunun önerileri doğrultusunda 1/10 ora-
nında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezen-
fekte edilerek doğal yolla havalandırılır. O 
gün eğitim öğretime başka sınıfta devam 
edilir.

ÖKSÜRÜRKEN AĞZINIZI 
PEÇETEYLE KAPATIN

YÜZÜNÜZE 
DOKUNMAYIN

EN AZ 20 SANİYE
ELLERİNİZİ YIKAYIN
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Vel� İlet�ş�m�  
İş B�rl�ğ�
l Öğrencilerimizin günlük ateş ölçümü 

evden çıkmadan yapılır ve 37,5 derece ve 
üzeri ateş ya da herhangi bir hastalık 
belirtisi olması durumunda öğrencimiz 
okula getirilmez.

l Aileler, yapacakları ya da yapmış oldukları 
seyahatleri ilgili müdür yardımcısına 
bildirmek durumundadır.

l Aile çevresinde COVID-19 tespit edilmesi 
durumunda okula bilgi verilir.

l Aile okulda hastalık belirtisi gösterdiği için 
aldığı öğrencimizi sağlık kuruluşuna 
götürür, öğrencimizin sağlık durumunu 
okula bildirir.

l Velilerimiz, okul idaresi tarafından davet 
edilmediği sürece (zorunlu haller dışında) 
okula giriş yapamaz. Zorunlu durumlarda 
randevulu görüşmeler yapılır.

l Veli görüşme saatleri ve toplantıları çevrim 
içi platformda düzenlenir. Velilerimiz 
ihtiyaç duydukları durumda müdür 
yardımcıları ve öğretmenlerimizle telefon 
aracılığıyla görüşebilir.

l Öğrencilerimize derslerde okula uyum ve 
pandemi dönemi kuralları hakkında 
farkındalık sağlanırken velilerimizden de 
bu konuda destek beklenir.
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Ps�koloj�k Danışma 
ve Rehberl�k 
l PDR Birimimiz yaşadığımız bu zorlu süreçte duyguları yönetme, belirsizlik ve 

kaygıyla baş etme becerileri, duygusal dayanıklılık ve esneklik gibi konularda hem 
öğrencilerimize hem de velilerimize danışmanlık hizmeti vererek destek olmaktadır.

l Psikolojik danışmanlarımız sınıf içi etkinlikler, bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri, 
hazırlanan bilgilendirici bültenler aracılığıyla öğrencilerimizin yeni normalleşme 
sürecine ve yeni okul hayatına uyumunu destekleyecektir.

Değerl� Vel�ler�m�z,

Herkes�n tek yürek olduğu bu günlerde çocuklarımıza vermem�z 
gerek en öneml� mesaj; umutlarımız ve hayaller�m�z�n b�z�mle 
b�rl�kte olduğudur. Bazen cevabını b�lemed�ğ�m�z sorular olab�l�r 
ancak �deal cevaplar sadece kel�meler�n yan yana d�z�l�ş�nden �baret 
değ�ld�r. Bazen cevaplar duruşumuzda, �l�şk�m�zde, göz göze 
bakışımızda g�zl�d�r. 

Sevg� �ç�n mesafeler�n öneml� olmadığı, yaşamın sadece sokakta 
değ�l �ç�m�zde olduğu bugünlerde çocuklarımızın yürekler�ne umut 
ekel�m.

Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k B�r�m�
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