
Sayın Velimiz,

   Dünyada ve ülkemizde COVİD-19 salgınının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim 
kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın 
etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri 
doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan 
karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitim öğretim 
faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.

   Uzaktan eğitim ha�alık ders programları eğitim danışmanlarımızın koordinesinde her bir 
sınıf seviyesine göre hazırlanmış olup 23.11.2020 tarihine kadar sınıf danışman 
öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle özelden paylaşılacağı gibi web 
adresimiz www.safaeğitimkurumları.com ve facebook, instagram, twitter gibi sosyal 
medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır.

   Bununla birlikte eğitim danışmalarımız ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni 
dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat 
programına göre yapılandıracaklardır. 

   Bu süre zarfında ana noktamız SUEM (SAFA UZAKTAN EĞİTM MODÜLÜ ) ve canlı sınıf 
uygulamalarımız, http://uzaktanegitim.safaegitimkurumlari.com/login.php internet 
platformumuz yanı sıra her nevi basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla da 
öğrencilerimizin yanında olacağız.

   31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan, sınıf geçme düzeyine etkileyen hiçbir 
sınav yapılmayacak olup öğrenci düzeylerini takip etmek, eksik kalınan, anlaşılamayan 
konuların tespitini sağlayabilmek adına belirli sınıf düzeylerinde online deneme sınavları 
uygulanacaktır.

   Sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek olup 
okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. 
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Öğrencilerimizin güveni, huzuru, mutluluğu ve başarısı için velilerimiz, öğretmenlerimiz, 
okul yöneticilerimiz ve tüm eğitim ailemizle birbirimize kenetlenmemiz gereken bir 
süreçteyiz. 

Tedbirlerimizi hijyen standartlarına bağlı olarak en üst düzeyde aldığımız, çocuklarımızın 
okul bahçelerindeki ve sınıflarındaki temassız oyunlarını bile tasarladığımız yüz yüze 
eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük 
temennimizdir.

Gönül arzu ederdi ki bu arayı vermeyelim hatta dünya ülkelerinin pek çoğunda olduğu gibi 
tüm sınıf düzeylerimizle okullarımızla buluşalım. Lakin devletimizin milletimiz adına almış 
olduğu kararları da uygulamak durumundayız.

Süreç içerisinde sizlerden isteğimiz eğitim danışmanlarımız tarafından hazırlanan ders 
programlarımıza öğrencilerimizin katılımının sağlanması, sınıf/branş öğretmenlerimiz 
tarafından verilen ödevlendirmelerin takibinin yapılmasını temenni ediyoruz. 

Uzaktan eğitim süreci başta olmak üzere süreç içerisinde karşılaşılabilecek her türlü 
sorununuzu tarafınızda iletişim bilgileri mevcut olan sınıf danışman öğretmenlerimiz ile 
iletişime geçilebileceği gibi 7/24 interaktif olarak faaliyet gösteren..
  
   1. http://safaegitimkurumlari.com/Online-Randevu/ : Dilediğiniz öğretmen 
arkadaşımızla online veya telefonla görüşme imkanı sağlayan,

   2. http://safaegitimkurumlari.com/Sareh-Online-Randevu/ : Safa Eğitim Kurumları 
Rehberlik Hizmetleri Biriminde görev alan öğretmenler arkadaşlarımızla online/ yüz 
yüze/ telefon görüşme imkanı sağlayan,

   3. http://safaegitimkurumlari.com/4T/ : Plan ve programlamalar ile ilgili TESPİT – 
TENKİT – TEKLİF – TEŞEKKÜR  iletilerinizi paylaşabileceğiniz,

sistemlerimiz ile SAFA EĞİTİM KURUMLARI olarak her türlü senaryoya karşı hazırlıklı 
olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. 

 Her ne kadar dijital ve sistemsel altyapımız hazır olsa da en yakın zaman dilimi 
içerisinde okullarımızda tekrar öğrenci seslerinin birbirine karıştığı günlere biran evvel 
kavuşmak ümidi ve duasıyla tüm velilerimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi iletir; sağlıklı 
günler dileriz.
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