
 
 

School Closure in Turkish 

MONROE COUNTY TOPLULUK OKULU ŞİRKETİ  

KAPANIŞ 

 

Eşi benzeri görülmemiş bu zamanlarda gösterdiğiniz tüm destek ve anlayış için teşekkür ederiz. 

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği hepimiz için büyük önem arz ediyor. Bu akşam, 12 Mart 2020 

tarihinde, ailelerin COVID-19/Coronavirüs semptomları gösteren başka kişilere maruz kaldığını öğrenmiş 

bulunuyoruz. Bu aşamada atılacak en güvenli adımın, 13 Mart Cuma gününden 27 Mart 2020 Cuma 

gününe kadar tüm MCCSC okullarını ve Erken Öğrenme Merkezlerini kapatmak olduğuna inanıyoruz. Bu 

sayede maruz kalma riskini hem en aza indirmiş hem de tüm binaları ve otobüsleri derinlemesine 

temizlememize yetecek zamanı kazanmış olacağız. Okula ek olarak, IHSAA eyalet yarışmaları hariç olmak 

üzere, tüm uygulama ve müfredat dışı faaliyetler, 13 Mart Cuma gününden 27 Mart Cuma 2020 gününe 

kadar iptal edilmiştir. Monroe County Sağlık Departmanı ve Indiana Eğitim Departmanı ile yürüttüğümüz 

iş birliği sonucunda önümüzdeki günlerde kapatma süresini birkaç gün/hafta uzatabiliriz. 

 

13 Mart Cuma günü bir öğretim süresinden feragat başvurusunda bulunacağız. 23 Mart Cuma gününden 

27 Mart 2020 Cuma gününe kadar Koşula Bağlı Öğrenme Planları kullanılacaktır. 14 Mart 2020 Cumartesi 

günü itibarıyla gerekli tüm bilgiler, okul kapılarında ve MCCSC internet sitelerinde yayınlanacaktır. Koşula 

Bağlı Öğrenme Planları, kahvaltı ve öğle yemeği, teknoloji desteği, Özel Eğitim Hizmetleri ve kişisel bakım 

bilgileri hakkında bilgiler sağlanacaktır.  

 

13 Mart Cuma günü  

11.00 – 13.00 saatleri arasında tüm okullardan kahvaltı ve öğle yemeği alınabilecektir.  

 

23 – 27 Mart tarihlerinde her binada Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü  

11.00 – 13.00 saatleri arasında kahvaltı ve öğle yemeği alınabilecektir. 

 

Bahar Tatili öncesinde çocuğunuzun ilacına ihtiyacınız varsa, bunu için  

13 Mart 2020 Cuma günü 11.00 – 13.00 saatleri arasında okulunuza başvurabilirsiniz. 

 
Bu konuyla ilgili daha fazla sorunuzun olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle 14 Mart 2020 Cumartesi günü 
itibarıyla başlamak üzere tüm okul kapılarında ve www.mccsc.edu internet sitelerinde size gelişmelerden 
haberdar edeceğiz. 
 
Bu zor zamanlarda gösterdiğiniz sabır ve anlayış için sizlere tekrar teşekkür ederiz. 
 
 

http://www.mccsc.edu/
http://www.mccsc.edu/

