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NEDEN 
 

Hükümet, COVID-19 nedeniyle ülke genelindeki okulların kapanmasını istedi. 
Aynı zamanda okulların, savunmasız çocuklara ve zaruri sektörlerde çalışanların çocuklarına açık 

kalmalarını da istedi. 
 

Bazı ailelerin sağlık nedeniyle çocuklarının okula gelmesini istemeyebileceğini anlıyoruz. Bu 
durum için internet aracılığıyla erişecekleri öğrenme programi hazirladik. Öğrencilerden her 

zaman gördükleri ders programını takip etmelerini bekliyoruz. Yapılması gereken dersler, 
öğretmenleri tarafından kendilerine e-postayla gönderilecek veya Ev Ödevi Sitesine (Show My 

Homework) yüklenecek. 
 

 
 
 

NE KADAR SÜREYLE 
 

Hükümet bunun ne kadar süreceğini net olarak açıklamadı. Hepimiz daha fazlasını öğreninceye 
kadar, ailelerimizden çocuklarının okula gelip gelmeyeceklerini her hafta bildirmelerini 

isteyeceğiz. 
 

 
 
 

NASIL BİLGİ ALACAĞIM? 
 
Okulun web sitesi güncel bilgileri almak için en iyi yer olacaktır. Ayrıca velilerimize 
güncellemeler içeren mesajlar göndereceğiz. Okulun Twitter ve Instagram sayfalarında da tüm 
gelişmeleri yayınlayacağız. Web sitemize erişimin yavaş olması halinde güncel bilgileri, Twitter 
ve Instagram hesaplarımızdan kontrol edebilirsiniz. 

 
 
 
 

11. SINIFTAKİ ÖĞRENCİLER DERS ÇALIŞMALI MI? 
 

11. sınıftaki öğrencilerin yapacak önemli işleri var. Hükümet, resmi GCSE sınavları olmadan öğrencilerin 
notlarının nasıl belirleneceği konusunda net bilgi vermedi. 

 
Öğrencilerin kolej eğitimi icin hazırlanmalarını istediğimiz için eğitimlerine devam etmeleri önemli. 

 
 
 
 



 

ÇOCUĞUMA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM? 
 

Tüm öğrenciler için dersler okul tarafından belirlenecektir. Aşağıdaki siteden çocuğunuz için 
önemli öğrenme programları listesine ulaşabilirsiniz: 

https://www.woodsidehighschool.co.uk/Learning/Online-learning-resources/ 
 

Tüm öğrencilerden, sınıf öğretmenlerinin belirlediği dersleri yapmaları için her gün okulun e-
posta hesaplarını kontrol etmelerini bekliyoruz. Tüm öğrenciler bu hesaplara girebilmek için 
gerekli şifre bilgilerine sahipler, sahip değillerse, okulun web sitesi “internetteki öğrenme 
kaynakları- online learning resources” sayfasından giriş bilgilerini nasıl alabileceklerini 
öğrenebilirler. 

• Lütfen öğrencileri okul saatleri içinde (08:00 - 15:30) evde tutun. Bu, ders çalışmaları 
gereken zamandır. 

• Günün sonunda yaptıkları dersleri kontrol edeceğinizi söyleyin. 
• Öğrencilerin tümünde okuma kitabı vardır. Her gün kitap okumalıdırlar. 

 
 
 

YARDIM VE DESTEK 
 
 

Veliler, çalışanların e-posta adreslerini okulun web sitesinden öğrenebilirler. 
https://www.woodsidehighschool.co.uk/Our-Team/Staff-List/  

 
Birçok velimizin/ailemizin bu durumdan dolayı zorluk yaşadığını biliyoruz. Haringey'de birkaç 

tane gıda bankası var ve Woodside okulu, Gıda Bankası kuponlarının yetkili tedarikçisidir. Ayrıca, 
Woodside okulunda kendi gıda bankamızı oluşturduk. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek 

istiyorsanız, lütfen Okul Müdürü Sekreteri Nathalie Walsh ile iletişime geçin: 

nathalie.walsh@woodsidehighschool.co.uk. 

Ayrıca bazı ailelerin işlerinin mevcut durumdan etkilendiğini de biliyoruz. Hükümet, ücretsiz okul 
yemeği alma hakkı olan öğrencilerin okula gitmedikleri takdirde Gida Bankasi Kuponu 

alabileceklerini söyledi. Çocuğunuza destek verebilmemiz için, cocuğunuzun ücretsiz okul yemeği 
alma hakkı olduğunu düşünüyorsanız lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçin. 

 
Biz sizin için burdayız. 
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