
Sevgili TPS İlkokulu Aileleri: 
 
Umarız yazın tadını çıkarıyor ve ailenizle ve arkadaşlarınızla geçirmek üzere bolca zaman 
bulabiliyorsunuzdur. Biz ise 2021-2022 öğretim yılı için hazırlıklara devam etmekteyiz ve 
sizlerle okula geri dönüş için bazı önemli hatırlatmaları ve bilgileri paylaşmak istiyoruz. 
 
COVID-19 Bir yandan okula olabildiğince normal şartlarda geri dönmeyi planlarken, bir yandan 
da bölgemizdeki COVID-19 bulaşma oranlarını takip etmeye devam ediyoruz ve okul ve okul 
bölgesi faaliyetlerimize yönelik kararları Toledo-Lucas Bölgesi Sağlık Departmanı ve diğer 
düzenleyici kurumlar tarafından sunulan bilgiler ışığında veriyoruz. Bu doğrultuda, aşağıdaki 
güvenlik protokollerini takip edeceğiz: 

• K-8 ve altı sınıflara devam eden öğrencilerin okuldayken maske/yüz koruyucusu takması 
zorunlu olacaktır. 

o Bu yaş grubundaki kişilerin büyük bir çoğunluğu şu anda koronavirüs aşısı için 
uygun kabul edilmemektedir, bu nedenle bu basit koruyucu önlem öğrencilerimizi 
korumanın ve virüsün yayılmasını önlemenin yollarından birisidir. Bu yaş grubu 
aşı için uygun kabul edildiği takdirde bu zorunluluk kaldırılabilir. 

• TPS ulaşım hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin okula gelirken ve okuldan ayrılırken 
otobüse binerken maske/yüz koruyucusu takması zorunlu olacaktır. 

• Maske/yüz koruyucusu, özellikle de henüz aşı olmamış ya da aşı için uygun bulunmamış 
lise öğrencileri ve personel üyeleri için kesinlikle önerilmektedir. Ancak bu yine de isteğe 
bağlıdır. 

• Biz personel ve öğrenci olmak üzere herkesin günlük sağlık takibine devam etmesini 
öneriyoruz. Kendinizi iyi hissetmezseniz ya da COVID-19 semptomları gösterirseniz, 
okula/işe gitmeyip evde kalın ve doktorunuza başvurun. 

• Özellikle sınıflar ve ofisler olmak üzere çok sayıda insanın bir araya geldiği odalarda ve 
okulumuzdaki diğer alanlarda mümkün olduğunda sosyal mesafe kuralını uygulamaya 
devam edeceğiz. 

• Virüsün yayılmasını önlemeye çalıştığımız için, COVID-19 güvenlik tedbirlerini 
uygulamaya devam edeceğiz. Bu tedbirlere günlük temizlik ve sert yüzeylerin ve 
sınıfların/ofislerin sterilize edilmesi/dezenfeksiyonu da dahildir. Ayrıca herkesten sık sık 
ellerini yıkamalarını veya dezenfektanla sterilize etmelerini ve bir mendile ya da giysi 
koluna hapşırmalarını rica edeceğiz. 
 

Açık Hava Etkinliği - Okulun İlk Günü- Tedarik Listeleri   
• Salı, 17 Ağustos18:00 – 20:00 arası yeni başlayanlar için açık hava etkinlikleri. Bu 

öğrencilerin ve ebeveynlerinin ya da velilerinin öğretmenlerle ve okul idarecileriyle 
tanışması için harika bir fırsattır.  

• Çarşamba, 18 Ağustos1.ve 8.sınıf arası öğrenciler için yarım günlük okul; kahvaltı ya da 
öğle yemeği servisi olmayacaktır 

• Perşembe, 19 Ağustos 1.ve 8. sınıf arası öğrenciler için tam gün okul 
• Cuma, 27 Ağustos anaokulu öğrencileri için okulun ilk günü 
• Pek çok okul tedarik listesi www.tps.org adresinde yayınlanmıştır – öğrencinizin okul 

sayfasına bakabilirsiniz   
 
 

http://www.tps.org/


İlk Çocukluk Eğitimi 
İlk Çocukluk Eğitimine dahil olmak için başvurduysanız ya da bir araştırma yaptıysanız, lütfen 
aşağıdakilere dikkat edin:   

• Çocuğunuz için kontenjan varsa, başvuru sürecini tamamlamak amacıyla bir randevu 
ayarlamak için bir ECE ekip üyesi sizinle iletişime geçecektir.  

• Çocuğunuza sınıfta bir kontenjan ayrıldıktan sonra, dersler başlamadan önce 
çocuğunuzun mevcut bağışıklık ve acil durum tıbbi bilgilerini dosyaya ekletmesi gerekir. 

• İlk Çocukluk Eğitimi dersleri 25 Ağustos, Çarşamba günü başlayacaktır. Ağustosun 
ortalarında bu güne özel  bilgiler tarafınıza iletilecektir. 

 
Anaokulu Kaydı 30 Eylül 2021, Pazartesi günü itibariyle veya öncesinde beş (5) yaşında olan 
tüm çocukların Anaokuluna başlamasına izin verilir. Çocuğunuz bu okul yılında anaokuluna 
gitmeye başlayacaksa, çocuğunuzun anaokuluna başlayacağını bildirmek üzere okulu 
ARAMALI ve bir muayene randevusu ALMALISINIZ. Tüm muayeneler 27 Ağustos, Cuma 
gününden, yani Anaokulunun ilk başlangıç gününden önce tamamlanmalıdır. Doldurulması 
gereken formlar, çocuğunuzun başlayacağı okulun www.tps.org adresinde bulunan web 
sitesindeki Önemli Bilgiler sekmesinde bulunabilir. 
 
Aşılar Güncel Olmalıdır - Gerekli Bağışıklıklar Lütfen çocuğunuzun aşılarını şimdi planlayın. 
Anaokulu öğrencilerinin aşıları güncellenmiş olmalıdır. Yedinci sınıf öğrencilerinin Tdap ve 
menenjit aşıları eksiksiz  olmalıdır. Çocuğunuzun doktorundan bir randevu alın ya da hemen 
yakınınızdaki Shots 4 Tots ve Teens kliniğini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için 419-213-4121 
no'lu telefonu arayın ya da http://www.lucascountyhealth.com 
<http://www.lucascountyhealth.com/#/medical/shots-4-tots-n-teens> adresini ziyaret edin. 
Çocuğunuzun sağlık bakım uzmanından  yazılı bir belge gerekmektedir. 
 
Kıyafet Yönetmeliği – Öğrencilerin okulun ilk gününden itibaren kıyafet yönetmeliğine uyması 
beklenmektedir. 2021-2022 okul yılı için kıyafet yönetmeliği www.tps.org adresindeki 
Öğrenciler ve Ebeveynler sekmesinde bulunan Kaynaklar başlığında bulunabilir. 
 
İki saatlik Gecikmeli Başlangıçlar – Yalnızca İlkokul Öğrencileri 
Bu okul yılında YALNIZCA ilkokul öğrencileri için iki tane iki saatlik gecikmeli başlangıç 
olacaktır: 

• Cuma, 15 Ekim 2021– Birinci üç aylık dönemin sonu 
• Cuma, 18 Mart 2022 – Üçüncü üç aylık dönemin sonu  

 
Ebeveyn-Öğretmen Konferansları– 28 Ekim, Perşembe ve 29 Ekim, Cuma 
Öğrencilerinizin okuluyla ilgili daha ayrıntılı bilgi tarafınıza iletilecektir - ilkokul öğrencileri için 
bu iki gün okul olmayacaktır. 
 
Ebeveyn Bilgilendirme Sistemi 
Toledo Devlet Okulları şu anda ebeveyn bilgilendirme sistemi olarak SchoolMessenger'ı 
kullanmaktadır. Bu güvenilir sistem, okulların veya okul bölgesinin önemli güncellemeleri veya 
hatırlatıcıları ailelere telefon araması, e-posta veya metin mesajı olarak iletmesini sağlamaktadır. 
Güncellemelerin tarafınıza nasıl iletilmesini istediğinizi kendiniz seçebilirsiniz. Lütfen iletişim 
bilgilerinizi güncelleyin ve çocuğunuzun gittiği okulla doğruluğunu teyit edin.  

http://www.tps.org/


 
İlkokul için Yemek Servisi 
TPS ilkokul öğrencileri ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği servisinden yararlanabilir. TPS, TPS 
web sitesinde listelenen kahvaltı ve öğle yemeklerinin besin değerlerine yönelik bilgiler sağlayan 
bulut temelli bir hizmet olan Nutrislice'ı kullanmaktadır. Nutrislice ayrıca, iPhone ve Android 
mağazalarından indirebileceğiniz bir akıllı telefon uygulamasına da sahiptir. Bu uygulama, cep 
telefonunuzdan öğünlerin besin değeri bilgileri de dahil olmak üzere menüleri takip etmenizi 
sağlar.  
 
 
Otobüs Taşımacılığı 

• Okula en az 1,5 km mesafede yaşayan tüm TPS öğrencileri ücretsiz otobüs taşımacılığı 
hizmetinden yararlanabilir. 

• Otobüsle alma ve bırakma saatleri ve konumları da dahil olmak üzere ulaşım konusunda 
tüm sorularınız için, lütfen çocuğunuzun okuluyla iletişime geçin.    

• 2021-22 okul yılı için otobüs programı her bir okul için ayrı ayrı bildirilecektir. Otobüs 
bilgileri okul bölgesinin yeni toplu bilgilendirme sistemi ile ebeveynlere iletilecektir. 

• Bir Özel Eğitim öğrencisinin hareket sorunu ya da özel sağlık gereksinimleri varsa, ilgili 
öğrencinin ulaşımı öğrencinin Bireysel Eğitim Planı (IEP) uyarınca sağlanacaktır. Eğer 
taşınıyorsanız ve çocuğunuz özel taşıma hizmetlerinden yararlanıyorsa, lütfen kesintisiz 
hizmet almaya devam etmek için olabildiğince hızlı bir şekilde Okul Yardım Merkezine 
başvurun. 

 
Ebeveyn Portalı  Ebeveyn Portalı, ebeveynlerin veya velilerin öğrenci notları, devamlılık, 
karneler ve öğretmen yorumları da dahil olmak üzere çocuklarının akademik ilerlemesini takip 
etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çevrimiçi bilgi sistemidir. www.tps.org/parent 
portal adresini ziyaret ederek sisteme erişebilir veya kullanıcı olarak oturum açabilirsiniz. 
Yardım için çocuğunuzun okulunu arayın. 
 
Hepimiz oldukça zor zamanlardan geçiyoruz ve sizler öğrencilerimizin aileleri olarak yeni bir 
okul yılına hazırlanırken, lütfen bu süreçte okul danışmanlarımızın ve ruh sağlığı uzmanlarımızın 
öğrencilerimize okulda ve evde yaşadıkları tüm zorluklarla baş etmelerine yardımcı olacaklarını 
unutmayın. Bu eğitimli uzmanlar sosyal ve duygusal destek sağlamak ve baş etme tekniklerini 
paylaşmak için her zaman öğrencilerin hizmetinde olacaktır.  
 
Ek okula dönüş formları Açık Hava Etkinliğinde ya da okulun ilk haftasında dağıtılacaktır. Bu 
formların doldurulduktan sonra okula teslim edilmesi gerekmektedir.  
 
Söyleyeceklerimi sonlandırırken, hepinize çocuğunuzun eğitimi için Toledo Devlet Okullarına 
güvendiğiniz ve TPS'yi onurlandırdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen tüm sorularınız 
için çocuğunuzun okul müdürüyle iletişime geçmekten çekinmeyin.   
 
Saygılarımızla,  
  

Dr. Romules Durant – CEO/Müdür 


