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Sevgili ebeveynler ve veliler! 

Veli toplantılarımızdan birinde size muhtemel bir elektrik kesintisinden ve bunun için yapılan 
hazırlıklardan bahsetmiştik. İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle elektrik kesintisinin 
seyrinde atılacak adımlar konusunda siz ve aileniz için önemli bilgiler içeren bu mektubu 
çocuğunuza verdik.  

Hepimiz zor durumdayız, lütfen çocuğunuza bu konuda destek olun. Sükunetinizi koruyun ve 
çocuğunuzu da sakinleştirin. Bu elektrik kesintisi de geçecek. Elektrik olmadığı sürece lütfen 
mümkünse çocuğunuzla evde kalın ve kulağınız radyoda olsun, Ö3 ve yerel kanallar size 
durum hakkında bilgi verecektir. Okulun tekrar açılmasına kadar geçen süre, elbette 
otomatikman okul olmayan günler olarak sayılacaktır. 

Elektrik tekrar gelir gelmez ve okullar ile trafik vb. tekrar normal faaliyete geçer geçmez, okul 
hakkında daha fazla bilgi için size güvenilir bir şekilde haber vereceğiz. Lütfen okulun 
başlaması vb. ile ilgili akış hakkında bizden veya radyo yoluyla haber aldıktan sonra 
çocuğunuzu tekrar okula gönderin.  

O zamana kadar sabredin, bol şans! 

Okul yönetimi 
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Elektrik kesintisi – Ebeveynlere (Velilere) Bilgilendirme 

Bir elektrik kesintisi durumunda (= uzun süreli, eyaletler ötesi elektrik kesintisi) hemen 
hemen tüm elektrik, altyapı ve tedarik sistemleri anında kesilir ve artık kimse aranamaz veya 
kimseye mesaj yazılamaz, alışveriş yapılamaz, elektrikle çalışan toplu taşıma araçları 
kullanılamaz, diafonlar / ziller / asansörler vb. çalıştırılamaz. 

Elektrik geldikten sonra bile tüm altyapıyı tekrar eski haline getirmek günler alabilir. Sadece 
ORF kanalı Ö3 (veya yerel kanallar) önemli haberleri verir. 

1. LİSE (OBERSTUFE) öğrencileri, boşaltma planına göre (bkz. ek) mümkün olan en kısa 
sürede boşaltılacak ve evlerine gidecektir.  

2. Büyük kardeşler, kampüste kardeşleri varsa o küçükleri okuldan alacak ve birlikte evlerine 
gideceklerdir. 

3. ORTAOKUL (UNTERSTUFE) öğrencilerinin anne-babaları (velileri) lütfen aşağıdaki eki 
doldurarak en kısa zamanda sınıf öğretmenine vermelidir. 

Kısımlar yazdırılır, merkezi olarak saklanır ve gerektiğinde kullanılır. 

[Yatılı okulda kalan öğrenciler isteğe bağlı] 

1. Ailesi okulun bulunduğu yerde olan LİSE (OBERSTUFE) öğrencileri, boşaltma planına göre 
(bkz. ek) mümkün olan en kısa sürede evlerine gönderilir. 

2. Ailesi okulun bulunduğu yerde olan ORTAOKUL (UNTERSTUFE) öğrencilerinin anne-
babaları da eki doldurmalıdır ve belirtilen kriterlere göre boşaltılacaktır. 

3. Ailesi okulun bulunduğu yerde olmayan (yurt dışında, başka bir eyalette olan) ve henüz 
kendi ulaşım araçlarına sahip olmayan ORTAOKUL (UNTERSTUFE) ve LİSE (OBERSTUFE) 
öğrencileri 
a. Birisi gelip alana kadar yatılı okulda kalacaktır veya 
b. Okulun bulunduğu yerde oturan arkadaşlarıyla gitmelerine izin verilir. 

Lütfen yine eki doldurunuz. 

Elektrik kesintisi sırasında mümkün olduğunca evde kalmanızı ve (saat başı) radyo 
dinlemenizi, komşulara destek olmanızı, su ve yiyecekleri tutumlu kullanmanızı ve olası 
mikrop bulaşmasını önlemek için çöp torbalarını/bidonlarını çok dikkatli kapatmanızı öneririz. 
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EK Elektrik kesintisi – Boşaltma planı  
BEILAGE Blackout – Entlassungsmanagement 

Soyadı / Zuname: ________________________ Adı / Vorname: ______________________ 
Sınıfı / Klasse: ____ 

Kampüsteki kardeş(ler)/Geschwisterkind(er) am Campus:    o Ja/Evet       o Nein/Hayır 
Evet ise, nerede?  __________________ 

(Gıda) alerjileri/(Lebensmittel-) Allergien: 
____________________________________________________ 

Elektrik kesintisi durumunda çocuğum şunları yapabilir/yapacaktır... (lütfen uygun olanı 
işaretleyiniz) / Mein Kind darf / wird im Falles eines Blackouts … (bitte Zutreffendes 
ankreuzen) 

o eve yalnız gidebilir / alleine nachhause gehen. 
o kardeşleriyle – yanında bir yetişkin olmadan –  eve gidebilir. / mit seinen Geschwistern – 

ohne Begleitung eines/r Erwachsenen – nachhause gehen. 
o En kısa sürede velisi tarafından alınacaktır. / von einem/r Erziehungsberechtigten zeitnah 

abgeholt. 
o yatılı okulda kalacaktır. / im Internat bleiben. 
o aşağıdaki öğrenci veya aile ile gidebilir / mit folgendem/r Schüler:in bzw. folgender 

Familie mitgehen: 

___________________________________________________ Sınıf / Klasse:_____________ 

[Okulun adı] okulunda elektrik kesintisi durumunda nasıl davranılacağına ilişkin bilgileri 
okudum ve bilgi edindim. 
Ich habe die Informationen, wie im Falle eines Blackouts im [Schulname] gehandelt wird, 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 

________________________________________________________________________ 

Tarih Veli imzası 
Datum Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 


