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Sevgili Hampden Charter School of Science Aileleri, Öğrencileri ve Çalışanları, 

2 Temmuz Webinar'ımızda paylaştığımız anketten elde edilen verilerin gözden geçirilmesi, 
HCSS ailelerinin, dünya pandemiden geçmeye devam ederken çocuklarını evde tutma 
tercihini istediklerini açıkça ortaya koydu. Bu nedenle, uzun tartışmalardan sonra, bugün 
ailelerin 2020-2021 öğretim yılına tamamen uzaktan veya 14 Eylül Pazartesi günü hibrit bir 
okul modeliyle başlama seçeneğine sahip oldukları kararıyla yazıyoruz . 

Amacımız her zaman öğrencileri tam zamanlı olarak okula geri döndürmektir, çünkü çoğu 
çocuk için en iyi eğitim fırsatının bir öğretmenin önünde olmak olduğunu kabul 
ediyoruz. Bununla birlikte, birinci önceliğimiz öğrencilerin ve personelin ve buna bağlı 
olarak ailelerimizin güvenliği ve sağlığıdır. Aşağıda özetlenen Yeniden Açılma 
Planı esnek olmaya devam edecek ve önümüzdeki haftalarda topluluğumuza yayılan COVID-
19 düzeyine göre güncellenecektir. Toplulukta daha sıkı sağlık ve güvenlik kuralları 
gerektiren COVID-19 vakalarında bir artış olması durumunda, tüm öğrenciler için tam bir 
sanal modele geçmeye hazır olacağız . 

Bizim yeniden açılması planının tüm ayrıntıları edilir ekli. Bir özet aşağıdadır. 

Model Seçimi 

Ebeveynlerden Hibrit Model ile Tam Sanal Model arasında bir seçim yapmalarını 
istiyoruz. Ebeveynlerimizden seçtikleri modeli en az bir puanlama dönemi için 
taahhüt etmelerini istiyoruz . 

Hibrit Model 

Bu model hem yüz yüze hem de on-line eğitim kullanır. Öğrencilerden, ailelerinden ve 
personelden sosyal mesafe kurallarına uymaları istenecektir (ek bilgi için aşağıya bakın .) 

HCSS, temel olarak normal programımızı kullanacak ve öğrenciler Pazartesi / Salı veya 
Perşembe / Cuma günleri iki günlük yüz yüze öğrenmeye atanacaktır. Öğrenciler yüz yüze 
öğrenme sırasında yüz yüze eğitim alacak ve fiziksel olarak okulda olmadıkları günlerde 
çevrimiçi öğrenmeye katılacaklar . Çarşamba tüm öğrenciler için çevrimiçi öğrenme olacak. 

Sınıflar, sıraları en az 6 fit aralıklı ve ileriye dönük olarak aynı öğrenci gruplarına ayrılacaktır. 

Tam Sanal Öğrenme Mod el 

HCSS ayrıca okul yılı başladığında yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrenciler ve aileler 
için tam bir sanal öğrenme modeli sunacaktır. 

Sınıf saatleri ve çalışma saatleri günlük, planlanmış bir rutine göre belirlenir. Müfredat , 
Canvas Öğrenim Yönetim Sistemi aracılığıyla sağlanır ve öğretmenlerin yüz yüze, günlük 
sınıf eğitimiyle doğrudan uyumludur. 

Özel Eğitim ve ELL Öğrencileri 



Özel Eğitim ve İngilizce Öğrencileri bölümümüz ailelerle işbirliği yapmaya ve halk sağlığı 
yönergelerine uygun olarak öğrenciler için uygun bir eğitim programı sağlamaya devam 
edecektir. Öğrencilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için, eğitimcilerimiz, her bir 
öğrenci için uzaktan ve yüz yüze öğrenme ortamlarında hem doğrudan hem de dolaylı olarak 
sağlanabilecek hizmetleri işbirliği içinde belirlemek için ailelerle birlikte çalışmaya devam 
edecek. 

Okul Başlangıç Zamanı 

Tüm öğrencilerin, seçtikleri eğitim modeline bakılmaksızın sabah 8: 00'den itibaren 
derslere katılmalarını zorunlu kılıyoruz. 

Sağlık ve Güvenlik Protokolleri 

Okulun ilk günü kuşkusuz bu yıl farklı görünecek. Aşağıda, herkesin güvende 
kalmasını sağlamak için HCSS'nin üstleneceği bazı sağlık ve güvenlik protokolleri 
bulunmaktadır : 

● Ön Tarama - Aileler, her okul gününün başlangıcından önce çocuklarını COVID-19 
belirti ve semptomları açısından izlemek ve değerlendirmekle sorumludur 
ve semptomları veya test sonuçlarını derhal okula bildirmelidir.        

● F ace Coverings - Federal ve eyalet yönergelerine uygun olarak, tüm okul çalışanları, 
öğrenciler ve ziyaretçiler , bina içindeyken her zaman ağzı ve burnu kapatan bir yüz 
maskesi takmalıdır .        

● Geliş ve İşten Çıkarma - Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili ek güncellemeler 
gönderilecektir . Amacıyla Hibrit Modeli kullanan kişiler için tabela ve zikzaklı 
eşikler, sosyal mesafe yönergelerine uygun bekliyoruz. Yağmurlu gün planları da 
dağıtılacak.        

● Koridorlar - Koridorlar, 6 fitlik sosyal mesafeye ve çok yönlü akışa izin verecek şekilde 
açıkça işaretlenecektir . Öğrencilere ellerini yıkamalarını hatırlatmak ve yüz 
örtülerini düzgün bir şekilde takmak için hangi yöne gidileceğini 6 fit aralıklarla 
işaretlemek için tabela asılacaktır.        

● Sabah Kahvaltısı ve Öğle Yemeği - Yemek servisi kafeteryada yapılmayacaktır. Öğrenciler 
yemeklerini alıp sınıflarına getirebilirler. Öğle yemeği sırasında öğrenciler sosyal 
olarak mesafeli olacaktır.        

● Su - Su çeşmeleri hizmet dışı olacak amacıyla COVID-19 yayılmasını 
azaltmak. Öğrenciler , üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu su şişelerini taşımaya 
teşvik edilir.        

● Ulaşım - Otobüsteki herkesin bir yüz maskesi takması gerekecektir. Öğrenciler bank 
başına birden fazla öğrenciye oturacak, her sıra için yan taraflar sırayla değişecek ve 
bu da öğrencilerin yaklaşık 3 fit fiziksel mesafeyi korumasına olanak tanıyacak . Aynı 
evden çocuklar yan yana ve birbirine daha yakın oturabilir . DESE yönergelerine göre 
aşırı hava koşulları nedeniyle mümkün olmadıkça, işletim sırasında pencereler her 
zaman açık tutulacaktır .        

● Field Trips ve Assemblies - Bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecek.        



Bu benzeri görülmemiş zorluğun üstesinden gelmek için elimizden gelenin en iyisini 
yaparken ortaklığınız, devam eden sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz ve bir başka 
harika akademik yılı sabırsızlıkla bekliyoruz . 

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa ttopcuoglu@hampdencharter.org adresinden 
bana bildirin. 

  

Saygılarımla, 

  

Tarkan Topçuoğlu 

Müfettiş, Hampden Charter School of Science 
 

YÖNETİCİ ÖZETİ 
  
Temmuz ayı başlarında Hampden Charter School of Science, Eylül ayında okula dönmenin 
genel nabzını belirlemeye yönelik kapsamlı bir planın parçası olarak ebeveynler, öğrenciler 
ve personel için bir anket yaptı. Anket sonuçlarını gözden geçirdikten sonra aileler , en 
azından pandemi toplumumuzu etkilemeye devam ederken çocuklarını evde tutma fırsatı 
sunan bir seçim istediklerini açıkça ortaya koydular. Sonuç olarak, öncelikli olarak araştırma 
ve personel güvenliği olmak üzere tüm paydaşlardan gelen girdileri içeren bir yeniden açılış 
planı geliştirdik . 
  
Hampden Charter School of Science 2 Temmuz'da Okul Yeniden Açma Planları hakkında bir 
web semineri düzenledi ve tüm ailelere, öğrencilere ve personele çevrimiçi bir anket 
verdi. Eylül ayında okuluna geri dönme konusundaki rahatlık düzeyleri ve sanal öğrenme 
seçeneklerine olan ilgileri soruldu. Her öğretim modeli için proaktif olarak güvenlik 
protokolleri geliştirdiğimizden, bu anket okulumuzun yeniden açılış planlama sürecinin 
ayrılmaz bir parçasıydı. Anket, paydaşların COVID-19 hakkındaki tutum ve 
inançlarını anlamak açısından önemliydi , bu da ebeveynlerin ve öğrencilerin ihtiyaç ve 
beklentileriyle daha iyi uyum sağlamamıza olanak tanıyacak. 
  
Amacımız her zaman öğrencileri tam zamanlı olarak okula geri döndürmek olmuştur, 
çünkü çoğu çocuk için en iyi eğitim fırsatının bir öğretmenin önünde olmak 
olduğu konusunda hemfikiriz . Bununla birlikte, öğrencilerin, personelin ve dolayısıyla 
ailelerimizin güvenliğini ve sağlığını asla kasıtlı olarak tehlikeye atmayacağız. Bu Yeniden 
Açılma Planı esnek olmaya devam edecek ve önümüzdeki haftalarda topluluğumuza yayılan 



koronavirüs düzeyine göre stratejik müttefik olarak güncellenecektir. Bu var yayılması 
sonbaharda bizim toplumda nasıl olacağını tahmin etmek zor. 
  
Hampden Charter School of Science'ın (HCSS) yeniden açılış planının bir özeti aşağıdadır . 
  
HCSS, iki ana seçenek aracılığıyla okula katılma esnekliğine sahip olacaktır. Geleneksel 
okullarımız, hem yüz yüze hem de senkronize çevrimiçi eğitimin verildiği bir Karma 
öğrenme modeli sağlayacaktır. Mümkün t olmayan öğrenciler o okula devam etmektedir 
HCSS öğrencilerin çevrimiçi okulda öğrencilerle derslere katılacak sanal okul 
katılmaktadır. Her iki seçenek de öğrencilere yüksek kaliteli eğitim alma ve eyalet 
standartlarını öğrenme fırsatı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerin, seçtikleri eğitim modeline 
bakılmaksızın sabah 8: 00'den itibaren derslere katılmalarını istiyoruz. Ebeveynler, bu iki 
model arasında seçim yapmak için Ağustos ayında ankete tabi 
tutulacak. Ebeveynlerimizden seçtikleri modelle en az bir not dönemi taahhüdü talep 
ediyoruz . 
  
  
  

EĞİTİM MODELİ 

HİBRİT EĞİTİM 

Mevcut COVID-19 koşullarına dayanarak, tüm okulların okul yılına yerel ve eyalet 
halk sağlığı rehberliğine uyan ve mümkün olduğu kadar resmi mesafeye izin veren 
karma bir öğrenme modeliyle başlamasını 
planlıyoruz .                                                                                    

Tüm okul topluluğu üyelerinin sağlık ve güvenliğini dengeleyen, öğrenciler için en iyi 
akademik deneyimi sağlayan ve ailelerin ve paydaşların ihtiyaçlarına hizmet eden iki 
günlük rotasyon hibrit programlarına karar 
verdik .                                                                                    

Hibrit Modelimiz, hem yüz yüze hem de sanal eğitimin verildiği harmanlanmış 
öğrenme eğitimi sağlayacaktır. Harmanlanmış bir öğrenme modeli sayesinde 
öğrenciler, okula fiziksel olarak gitmedikleri günlerde bile öğrenmeye devam 
edebilecekler. U da evden çevrimiçi öğrenme öğrencilere talimat sağlarken sing 



Tuval, bir öğrenme yönetim sistemi, öğretmenler aynı zamanda yüz yüze eğitim 
sağlayacaktır. Öğrenciler, belirlenen günlerde okula geri döndüklerinde, sınıf 
arkadaşlarıyla yolunda gideceklerdir. Öğrenciler, sınıfta olsalar veya çevrimiçi 
öğrenimle meşgul olsalar da kabul edilebilir katılım gösterebilirler. 

HCSS, temel olarak normal programı kullanacak ve öğrenciler Pazartesi / Salı veya 
Perşembe / Cuma günleri iki günlük yüz yüze öğrenmeye atanacaktır . Öğrenciler 
yüz yüze öğrenme sırasında yüz yüze eğitim alacak ve fiziksel olarak okulda 
olmadıkları günlerde çevrimiçi öğrenmeye katılacaklar. Çarşamba tüm öğrenciler 
için çevrimiçi öğrenme olacak. 
  
  
  

SAM PLE PROGRAMI 2020-21 öğretim yılı için 

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 

Grup A Grup A 
Tüm Öğrenciler 
İçin Çevrimiçi 

Grup B Grup B 

Savunmasız Öğrenciler Savunmasız Öğrenciler 

  
  

ÖRNEK ZİL PROGRAMI 

  Başlat Son 

Geliş + Kahvaltı 07:40 08:00 

Blok I 08:00 09:20 

Blok II 09:20 10:40 

Blok III + Öğle Yemeği 10:40 00:20 

Blok IV 00:20 13:40 



işten çıkarma 13:40 14:00 

  

 
 

TAM SANAL ÖĞRENME MODELİ 

HCSS, okul yılı başladığında yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrenciler ve aileler 
için ve COVID-19 nedeniyle gelecekteki sınıf veya okulların kapanması durumunda 
tüm öğrenciler için tam bir sanal öğrenme modeli sunacaktır. Bizim COMPRE hensive 
tam sanal öğrenme modeli okul sınıf arkadaşları ve okul topluluğuna bağlı kalmak 
isteyen ama evde tamamen çevrimiçi eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için bir 
seçenektir. Öğretmenler, günlük yüz yüze sınıf eğitimlerini takip eden çevrimiçi 
eğitim sağlar . Sınıf saatleri ve çalışma saatleri günlük, planlanmış bir rutine göre 
belirlenir. Müfredat, Canvas Öğrenim Yönetim Sistemi aracılığıyla sağlanır ve 
doğrudan öğretmenlerin yüz yüze, yapısal olarak günlük sınıflarıyla uyumludur . 

Öğrenciler, öğretim bloklarının bir bölümü sırasında canlı öğretim alacak ve daha 
sonra küçük grup eğitimi, tartışma ve eşzamansız öğretim yoluyla meşgul 
olacaklardır. Tüm öğrencilerden öğretmenleri tarafından belirlenen ödevleri 
tamamlamaları ve teslim etmeleri beklenir. Öğrenci Davranış Kuralları ve tüm 
teknoloji beklentileri yürürlükte kalır. Her sabah, öğrencilerin belirlenen program 
dahilinde her gün hazır bulunmaları ve eğitimle meşgul olmaları beklenir. Tüm 
öğrencilerin belirlenen zamanlarda oturum açarak ve derse katılarak günlük devam 
yönergelerine uymaları beklenir . Öğrenciler müfredatlarına ve ödevlerine Canvas 
Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden erişecekler. Veli toplantıları ve / veya 
konferansları sanal olarak gerçekleşecek şekilde planlanacaktır . 
  
YÜKSEK GEREKLİ ÖĞRENCİLER 

SPED / ELL departmanımız, halk sağlığı yönergelerine uygun olarak öğrenciler için 
uygun bir eğitim programı sağlayacaktır. Ailelerle işbirliği her zaman eğitim 
sürecinin gerekli bir parçası olacak ve bu süre zarfında da olmaya devam 
edecek. Öğrencilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için ekibimiz, uzaktan ve yüz 
yüze öğrenme ortamlarında hem doğrudan hem de dolaylı olarak sağlanabilecek 
hizmetleri her bir öğrenci için işbirliği içinde belirlemek üzere ailelerle birlikte 



çalışmaya devam edecektir. Hizmet planları , öğrenme ortamının koşullarına göre 
ihtiyaç duyulduğunda ayarlanabilir.  

HCSS, engelli olduğundan şüphelenilen ve özel eğitime ihtiyaç duyan veya dil engeli 
olan ve ELL hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrencileri belirlemeye, bulmaya ve 
değerlendirmeye devam edecektir. Aynı zamanda, sevk sürecini başlatırken 
öğrencilerin tipik öğrenme ortamlarından ayrıldıklarını da unutmayacağız. Uzaktan 
öğrenme durumlarında bazı değerlendirme prosedürleri tamamlanabilir. Bazı 
değerlendirmeler , öğrencilerle yüz yüze görüşmeyi veya okul ortamlarında 
öğrencilerin gözlemlerini gerektirir . HCSS, öğrencilerin ve personelin güvenliği için 
CDC ve DESE yönergelerine bağlı kalarak uzaktan ve yüz yüze değerlendirme 
yapacaktır. 

Engelli öğrencilerin ücretsiz uygun halk eğitimi (FAPE) almalarını sağlamaya devam 
edeceğiz . Engelli öğrencilere FAPE sağlarken aynı zamanda yasalaştırılması gereken 
yeni sağlık ve güvenlik önlemlerini dahil etmek için çalışacaklar. Bir öğrencinin 
öğrenme ortamından bağımsız olarak kolaylıklar ve değişiklikler 
sağlanacaktır . Genel ve özel eğitim öğretmenleri, bir öğrencinin konaklama ve / veya 
değişikliklerinin uygunluğunu ve başarısını belirlemede işbirliği yapmaya devam 
edeceklerdir. IEP ekibi (genel eğitim öğretmenleri, özel eğitim, ilgili hizmet 
sağlayıcılar ve aileler), bir konaklama ve / veya değişikliğin belirli bir ortamda uygun 
veya başarılı olmadığına inanıyorsa alternatif çözümler belirlemek için işbirliği 
içinde çalışacaktır . 

Ekiplerimiz, ekonomik olarak dezavantajlı veya çok ihtiyaç duyan öğrenciler için 
öğrenme ortamlarında kullanılmak üzere tutarlı veri toplama ve hizmet günlüğü 
prosedürlerine sahip olacaktır . Verilerin toplanması ve hizmetlerin sağlanmasının 
izlenmesi, eğitimcilere ve ailelere verilen öğretimin etkinliğini, öğrencilerin hedefler 
/ hedefler üzerindeki performansını belirlemede yardımcı olacak ve ekiplere 
öğretimde gerekli ayarlamaları yapmada yardımcı olacaktır. Çocuğun yıllık 
hedeflere ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin periyodik raporlar 
yayınlanmaya devam edecektir. 

GÜVENLİK, SAĞLIK VE SOSYAL DUYGUSAL DESTEKLER 

Küresel COVID-19 salgınının öğrenciler ve personel üzerindeki etkilerinin doğrudan 
ve dolaylı olması bekleniyor. 



HCSS, sosyal-duygusal gelişim için programı ve kaynakları geliştirecek ve 
genişletecek, ortaklıklar kuracak ve yeni sınıflara, platformlara ve ortamlara 
ister yüz yüze ister çevrimiçi olarak etkili aktarımlar yapacaktır . 

Eğitim personeli, sosyal duygusal öğrenme ve ruh sağlığı için destek konusunda bir 
dizi profesyonel gelişimin yeniden açılmasına katılacaktır . 

Danışmanlık programımız sosyal-duygusal öğrenme ve ilişki kurma konusunda 
talimat sağlayacaktır. Ayrıca, danışmanlık personeli, gerektiğinde öğrenciler ve 
aileler için grup veya bireysel danışmanlık ve danışmanlık dahil olmak üzere zihinsel 
sağlık desteği ve kaynakları sağlayacaktır . 

MÜDAHALE                            

Tüm öğrenciler akademik, davranışsal ve sağlıklı yaşam ihtiyaçları için esnek ve 
duyarlı desteğe ihtiyaç duymaya devam edecek. HCSS, devam eden müdahale 
hizmetlerini desteklemek için önemli kaynaklar ayırmıştır. Sınıf öğretmenleri ve 
destek personeli, yüz yüze ve çevrimiçi eğitim için bir destek sistemi planlamak ve 
uygulamak için profesyonel gelişim alacaktır . Akademik destekler, tüm grup ve 
küçük grup eğitimi ve bireysel öğrenci müdahalesi yoluyla temel standartların 
odaklanmasını ve gözden geçirilmesini sağlayacaktır. S chools sistematik veri 
toplama, sürekli ilerleme izleme ve zamanında müdahale için kaynaklar ve araçlar 
kaldıraç olacaktır. Okul danışmanları dahil olmak üzere destek personeli ve kaynak 
öğretmenler, öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için okul genelinde esnek bir şekilde 
çalışacaktır. 

                                                        

                                          
BAŞLANGIÇ TARİHİ 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için takvim başlangıç tarihi 14 Eylül Pazartesi'dir. 
HCSS Personeli, 21 Ağustos'tan itibaren bir dizi profesyonel gelişime katılacaktır. 
  
OKULA DÖNÜŞ 
Öğrenciler ve personel sonbaharda yüz yüze eğitime geri döndükçe, geleneksel 
ortamları gelişmiş güvenlik ve sağlık protokolleri nedeniyle farklı görünebilir. Bu yeni 
normal herkes için bir ayarlama gerektirecek, ancak nihayetinde bu değişiklikler sağlığı ve 
güvenliği her kampüste en önemli öncelikler olarak tutacak . Ebeveynlerden, öğrencilerden 



ve personelden girdi aldık ve güvenlik ve sağlığın ön planda olduğu bir yeniden açılış planı 
oluşturmak için DESE yönergelerini takip ettik. 
  
Önizleme 

● Her sabah semptomları kontrol etmek ebeveynlerin / bakıcıların 
sorumluluğundadır ve COVID-19 semptomları için birincil tarama 
mekanizması olarak hizmet edecektir.       

● Öğrenciler, semptomların olmamasını sağlamak için evde ebeveynleri veya 
velileri ile kendi kendilerine taranacaktır. Öğretmenler ve personel, 
öğrencilere kendilerini nasıl hissettiklerini sorma ve genel sağlık durumunu 
gözlemleme dahil olmak üzere gün boyunca öğrencileri değerlendirecek .       

● Bu belirti kontrolünü yapmalarına destek olmak için ailelere ana dillerinde bilgi 
vereceğiz ve aileler COVID-19 semptomlarını takip 
eden semptomlar sergiliyorlarsa çocuklarını okula göndermemelidir. İşten ev
de kalın ve yaşıyorsanız sağlık uzmanınıza danışın. aşağıdakilerden herhangi 
biri:       

○ Ateş (100.4 ° Fahrenheit veya daha yüksek), titreme veya titreme 
titreme       

○ Öksürük ( kronik öksürük gibi bilinen başka bir nedene bağlı değil )       
○ Nefes almada güçlük veya nefes darlığı       
○ Yeni tat veya koku kaybı       
○ Boğaz ağrısı       
○ Diğer semptomlarla kombinasyon halinde baş ağrısı       
○ Kas ağrıları veya vücut ağrıları       
○ Bulantı, kusma veya ishal       
○ Diğer semptomlarla birlikte olduğunda yorgunluk       
○ Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı (alerji gibi bilinen diğer nedenlere 

bağlı değil) diğer semptomlarla birlikte olduğunda       
  
El yıkama / Sanitize etme ve Temizleme: 
Her birimiz, özel hijyen önlemlerini özenle uygulayarak COVID-19'un yayılmasını 
azaltmaya katkıda bulunuyoruz. Bu amaçla, tüm öğrenciler ve personel bulaşma 
riskini azaltmak için aşağıdaki stratejileri izlemelidir: 
  

● Ellerinizi sık sık - sabun ve su kullanarak - en az 20 saniye boyunca, özellikle kapı 
kolları, tırabzanlar ve yaygın olarak kullanılan ekipman gibi yüksek temaslı 



yüzeylerle temas ettikten sonra, maskelerine dokunmadan önce ve sonra ve 
kullanırken ve kullanırken dinlenme odası.       

● El yıkama mümkün değilse, en az% 60 alkol içeren alkol bazlı 
el antiseptiği kullanın . Tüm binalarda el dezenfektanı sağlanacaktır.       

● Kollara, tercihen dirseğe doğru öksürün / hapşırın. Kağıt mendili kullanırken, 
uygun şekilde atın ve ellerinizi hemen temizleyin / sterilize edin.       

● Yüze, özellikle gözlere, buruna ve ağza dokunmaktan kaçının çünkü bunlar 
virüsün giriş noktalarıdır.       

● Gün boyunca el yıkama / sanitasyon gerekecektir.       
● Her sınıfta ek el dezenfektanı bulunacaktır.       

Önemli konumlardaki el dezenfektanı istasyonlarının sayısını artıracak ve temasın 
yüksek olduğu tüm alanlarda gün boyunca titiz temizlik yapacağız. 
  
Yüz Kaplamaları 

● Maskeler takarak birbirimizi koruyoruz.       
● Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yönergeleri, Halk Sağlığı Bölümü 

(DPH) ve İlköğretim ve Ortaöğretim Bölümü (DESE) uyarınca, tüm Okul 
çalışanları, öğrenciler ve ziyaretçiler , bina içindeyken ağzı ve burnu her zaman 
kapatır.       

● Düzgün giyildiğinde maske takmak, insanlar arasında damlacık geçişini 
azaltarak koronavirüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olur.       

● Gün boyunca öğrencilerin iki metre uzakta ve ideal olarak dışarıda veya en 
azından pencereler açıkken olabildiği maske araları olacaktır.       

  
Sosyal Dist ancing 
Geliş ve İşten Çıkarma 
  

● Okullar, yürüyüşçüler için bırakma ve alma noktaları dahil olmak üzere COVID-
19'un kalabalıklaşmasını ve bulaşmasını en aza indirmek için varış ve işten 
çıkarma prosedürleri oluşturacaktır.       

● Öğrenciler sosyal mesafeyi uygulayacak ve birbirinden 6 fit uzaklıkta tek bir 
hatta yürüyeceklerdir. T hey hemen okula girdikten sonra sınıflara rapor 
istenecektir ve koridorlar veya diğer alanlarda toplandığı izin 
verilmeyecektir.       

● İşten çıkarma prosedürleri, öğrenci kohortlarının karıştırılmasını sınırlayan 
geçiş yönergeleri ve yolları içerecektir . Okul alanlarına giriş ve çıkışlarda 



öğrencilere ve velilere trafik akış düzenini hatırlatmak için işaretler 
verilecektir.       

● Ek olarak, okul bazlı takımlar bir yağmurlu gün planı oluşturacak. Tüm varış ve 
işten çıkarma planları, mümkün olan yerlerde sosyal farklılaşmaya izin 
verecektir . İşten çıkarılma süresince öğrenciler personel tarafından 
denetlenecektir. İşten çıkarılma sırasında öğrencilerden her zaman yüzlerini 
örtmeleri istenecektir.       

● Okuldan çıkarma prosedürleri, okula kademeli bir giriş ve çıkış 
içerecektir. Araba hattı da hem varış hem de işten çıkarılma için 
kademeli olacak .       

  
Sınıf yapısı 
  

● Masalar birbirinden 6 fit uzaklıkta olacak ve aynı yöne bakacaktır.       
● 6 fit kuralına uymayan çalışma grupları ve öğrenci katılım 

etkinlikleri gerçekleştirilmeyecektir.         
● Öğrenciler mümkün olan en geniş kapsamda aynı kohort grubuna 

programlanacaktır.       
● Her sınıf, her öğrenci arasındaki alanı ve mesafeyi maksimize edecek şekilde 

tasarlanacaktır. Ek alan sağlamak için sınıf mobilyaları yeniden 
düzenlenecektir . Yöneticiler, okulun başlamasından önce ve ayarlamalar 
gerektiği için okul yılı boyunca sınıf tasarımlarını önizleyecek ve 
onaylayacaktır.       

● Prosedürlerin bu alanlarda listelendiğinden emin olmak için tabela 
kullanılacaktır . Okul temelli personel bu alanlar için bu prosedürleri 
öğretecek ve uygulayacaktır.       

  
  
  
  
koridorları: 
  

● Koridorlar 6 fitlik mesafeye ve çok yönlü akışa izin verecek şekilde 
bölünecektir.       

● Öğrencilere sosyal mesafe önlemlerini hatırlatmak için her 6 fitte bir işaretler 
yerleştirilecektir.       



● Tabela aşınma yüz kaplamaları, yıkamaya hatırlatmalar ile okul ve ofis kilit 
alanlarda yerleştirilir ve sosyal uzaklaşmayı pratik ve hangi yolu göstermek 
için olacak diğerleri edilir için lowed seyahat.       

● Personel bu yönlendirmeleri, fiziksel mesafeye bağlılığı ve maskelemeyi 
güçlendirecektir.       

● HCSS, acil durum tahliye protokollerini test edecek ve ilgili tüm değişiklikleri 
dikkatli bir şekilde tüm paydaşlara iletecektir.       

● HCSS, koridor tıkanıklığını en aza indirmek için bir sınıf programı 
kullanacaktır . Personel bloklar arasında geçiş yapacak.       

● Öğrenciler sosyal mesafe kuralları kaldırılana kadar kilitli dolap 
kullanmayacaktır.       

● Öğrenciler tüm koridorların yalnızca sağ tarafında yürüyeceklerdir. Teması 
sınırlandırmak için pr oper hareketini teşvik etmek için 
duvarlardaki tabelaları ve mümkün olduğunda 6 metrelik mesafeyi teşvik 
etmek için zemin işaretlerini kullanacağız.       

● Öğrenci hareketinin akışına yardımcı olmak için tek yönlü koridorlar (varsa) 
oluşturacağız.       

● Personel üyeleri, koridorlarda cemaat olmadan öğrencilerin düzenli akışını 
sağlamak için mümkün olduğunda koridorları izleyecek ve sınıf 
değişikliklerine eşlik edecek .       

● Pratik yerlerde hapşırık önleyiciler gibi fiziksel bariyerler kurulacak ve tuvalet 
ve kafeteryaların dışındaki alanlarda en az 6 fitlik sosyal mesafeyi sağlamak 
için fiziksel işaretler sağlanacaktır .       
  

Kahvaltı öğle yemeği: 
  

● Öğrenciler sabahları öğünlerini paketli kahvaltıda alacaklar ve sınıflarında 
yemeleri istenecek.       

● Öğrenciler öğle yemeği sırasında mesafeli olacak. Öğle yemeği, sırada bekleme 
süresini azaltmak için hızlı bir şekilde alınabilen önceden paketlenmiş 
öğeleri içerecektir . Öğle yemeğine varış ve işten çıkarma kademeli olacaktır.       

● Öğrenciler öğle yemeğini her gün belirlenmiş bir alanda (Sınıflar / Dış Alan / 
Kafeterya) yiyeceklerdir.       

● Öğrencilere, yemeğe başlayana kadar yüzleri örtmeleri gerektiği 
hatırlatılacak ve bitirdikten hemen sonra yüz örtüleri tekrar 



takılacaktır. Yemek başladıktan sonra herhangi bir boş zaman / ara, yüz 
örtülerinin tekrar takılmasını gerektirecektir.       

● Öğrenciler, etiketli su şişeleri taşımaya teşvik edilir. Su çeşmeleri hizmet 
vermeyecektir. Okul günü boyunca öğrenciler veya personel için okulda 
yiyecek dağıtımına izin verilmeyecektir.       

  
Ulaşım: 

● Otobüsteki tüm personel ve öğrencilerin, yaşlarına bakılmaksızın her zaman 
maske takmaları zorunludur .       

● Öğrenciler, her sıra için yan tarafları değiştirerek, öğrencilerin yaklaşık 3 fit 
fiziksel mesafeyi korumalarına olanak tanıyan, sıra başına en fazla bir öğrenci 
oturacaklardır.       

● Aynı haneden çocuklar yan yana ve daha yakın bir yerde oturabilir 
(örneğin, bank başına iki çocuk).       

● Biz tutacak pencereleri her zaman açık nedeniyle mümkün değil sürece DESE 
kurallarına göre aşırı hava koşulları, çalışma sırasında.       

● Öğrenciler tek bir otobüse ve belirli bir koltuğa atanacaktır . Aşağıdaki tablo , 
yukarıdaki konfigürasyon kapsamında okul otobüslerinin revize 
edilmiş maksimum kapasitesini tahmin etmektedir (otobüs monitörleri veya 
aynı haneden birden fazla çocuğun bulunduğu senaryolar dahil değildir).       

  
  
Kovid-19 vakaları 
HCSS, şüpheli veya doğrulanmış COV ID-19 vakalarının ele alınması için CDC'yi takip 
edecek ve yönergeleri belirtecek ve semptomatik kişiler için bir karantina odası 
oluşturacaktır. DESE yönergelerine göre öğrenciler güvenli bir şekilde taburcu 
edilecektir. 
  
Ziyaretçi 
  
Mümkün olduğunda potansiyel COVID-19 maruziyetini sınırlandırarak sağlıklı ve 
güvenli bir ortam oluşturmak çok önemlidir. Bir sonraki duyuruya kadar dışarıdan 
gelen ziyaretçilerin okul bölgesi tesislerine girmesine izin verilmez. 
  
meclisleri 
  



Kampüsteki personelin ve öğrencilerin güvenliği için, kutlama toplantılarına, 
toplantılara ve diğer büyük toplantılara bir sonraki duyuruya kadar izin 
verilmeyecektir. 
  
Alan Gezileri ve Toplu Buluşmalar 
  
Amacıyla sağlık ve öğrencilerimiz ve çalışanlarımız, saha gezileri ve kitle toplantıları 
güvenliği taahhüt fiyatının bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecektir. Sosyal 
mesafeyi teşvik etmek ve uygun güvenlik kurallarına uymak için saha gezileri bir 
sonraki duyuruya kadar planlanmayacaktır . Ders dışı etkinlikler de mümkün 
olduğunda sanal platformlarla sınırlı olacaktır. 
  
  
Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerinin Belgelendirilmesi 
Hampden Charter School of Science East and West , DESE tarafından yayınlanan nihai 
sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladıklarını onaylar . 
  
 


