
Sevgili Aileler, 
 
Çocuğunuz, katıldığı sınıftaki Bir Corona vakası nedeniyle karantinada. Şimdilik, uzaktan 
öğretimde karantina sonuna kadar öğretmenleri tarafından öğretilecektir. Size aşağıdaki 
önemli bilgileri göndermek istiyoruz. 
 
1. Şimdi hangi programlara ihtiyacınız var? 
Okulumuzda çocuğunuzun erişebildiği iki programla çalışıyoruz: Mebis ve TEAMS. Her iki 
portalda önemli bilgiler almak için her gün ziyaret etmelisiniz. 
 
2. Uzaktan öğretimde her gün nasıl başlar? 
Çocuğunuz her gün en az 10:00'a kadar Mebis programına giriş yapıyor ve okula kayıt 
yaptırıyor. 
Nasıl oluyor?  
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Dijital cihazların teknik bir arıza durumunda ne yapmalıyız? 
Teknik bir arıza durumunda, en geç saat 10:00'a kadar sekreterliği arayın. Sekretaryada, tüm 
öğrencilerin girişi online olarak takip edilir. 
Çocuğum uzaktan eğitime kaydolmazsa ne olur? 
Bir ileti alacaksınız. Çocuğunuz özür dilemeden birkaç gün kayıt yaptırmazsa, okul müdürü 
gerekli önlemleri alacaktır. 
 
3. Uzaktan öğretim nasıl çalışır? 
Çocuğunuz çalışabilmek için malzeme alır: bu çalışma sayfaları, vb şeklinde öğretmen 
tarafından dağıtılmış olabilir. Ancak, dijital olarak da kullanılabilir. 
Materyali nerede bulabiliriz? 
 
Mebis ek olarak, çocuğunuzun da TEAMs sınıf sohbet katılmak zorundadır. Orada ne 
görevleri yapması gerektiğini öğreneceksiniz. Ayrıca hangi program ve hangi materyaller 
(Mebis, TEAMS, kitapçık, kitap, AB...) ile ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. 
Gerektiğinde, sonuçları kararlaştırıldığı gibi öğretmene geri gönderir. Yükleme veya 
gönderme gerekmiyorsa, görevleri tamamen ve dikkatli bir şekilde tamamlaması yeterlidir. 
Tedavi edilen madde bir performans araştırması için kullanılabilir. 



Mebis ve TEAMS'e sonuçların nasıl yüklenir, sınıfta çocuğunuza nasıl yüklenilen ler 
açıklanmıştır. Ayrıca bir genel bakış sayfası şeklinde bilgi aldı. Bu, okulun ana sayfasından 
indirilebilir. 
Çocuğum video konferans hakkında nasıl bilgi ediner? 
Video konferans TEAMS'de yapılmaktadır. Bir öğretmen bir toplantı yıkıyorsa, çocuğunuz 
toplantıyı TEAMs takviminde görebilir. Daha fazla bilgi bilgi sayfasında bulunabilir (yukarıya 
bakın). 
 
4. Okula karşı görevimiz nedir? 
Çocuğunuz online derslerin yanı sıra sınıf derslerini de vicdani olarak takip etmekle 
yükümlüdür. Çocuğunuzu destekleyin. Herhangi bir sorun durumunda, Öğretmenenizle 
irtibata geçiniz. 
 
 


