
Bilderstöckchen, Kasım 2021

Sevgili veliler, 

sözlerime size teşekkür ederek başlamak istiyorum. 

Teşekkürler… 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bizim de hayatımızı bir buçuk yılı aşkın bir süre boyunca etkiliyor.
Bu  süre  zarfında  hayatımıza  pandemi  koşulları  altında  devam  etmekteyiz.  Bu  süreç  günlük  hayatımızı
olumsuz yönde etkiledi ve malesef çoğu insan sorunları ile yanlız bırakıldı. 

Öğrencilerin ilkbahar da, ikinci tam kapanma dönemi bitimi ile okula dönmesi, bu zaman sürecinin yanında
getirdiği olumsuzlukları da göz önüne serdi. 

Bu sebepten dolayı Bilderstöckchen semtinin sosyal hizmetlerinde görevli olan bizler, bu konu ile ilgilenmek
için bir calışma ekibi kurduk. Bizler kimiz? Bu semtin sosyal koordinasyon görevlisi,  okul müdürleri,  okul
sosyal hizmeti görevlileri, gençlik tesisi müdürleri ve bu konu ile ilgili duyarlı insanlar. 

Yeni  okul  dönemi  ile  birlikte  calışma  arkadaşlarımız  ile  toplanmaya  fırsatımız  oldu.  Bu  toplantılarımız
esnasında siz velilerin üstüne düşen görevin ne kadar büyük ve önemli olduğunu anladık. Bu yirmi ay içinde
çocuğunuz için en önemli insan haline geldiniz ve bu görevi öz veri ile gerçekleştirdiniz. Yoğun emek sarf
ettiğinizi görüyoruz ve bunu sizin de bilmenizi istiyoruz. 

Veli olarak çocuğunuz için sarf ettiğiniz uğraşlar sizi yorgun, zaman zaman tükenmiş hissettirebilir. Bu çok
doğal,  çünkü içinde bulunduğumuz durum gerçek bir  kriz.  Tek temennimiz bu süreci  en az zarar alarak
atlatmak. 

Ama bu mektubu sadece sizelere teşekkür etmek için değil, aynı zamanda sizlere yardımlarımzı sunmak icin
de kaleme alıyoruz. 

Bazen birinin sizi dinlemesi bile size tekrardan güç verir, bazen ise de bilir kişinin yönlendirmesine ihtiyacınız
olabilir. Konu ne olursa olsun, beraber bir çözüm bulabileceğimizden eminiz. 

Her hangi konuda yardıma ihtiyacınız olursa, size yardım etmek istiyoruz. 

Bu  sebeple  semtimizde  aktif  olan  sosyal  dayanışma  organizasyonlarının  adreslerini  bir  el  ilanı  halinde
mektubun yanına ekledik. 

Yanı sıra küçük bir teşekkür olarak size bir poşet cay ikram etmek istiyoruz. Umarız sakin bir anda keyif ile
tüketip enerji depolamanıza aracı olur. 

Temennimiz sizlerin, aileleriniz ile birlikte sağlıklı kalmanızdan tarafı ve ümidimiz bir tam kapanma dönemi
daha yaşamak zorunda kalmamamız. 

Sizlere  bol  enerji,  çocuğunuz  ve  aileniz  ile  geçireceğiniz  keyifli  ve  sevgi  dolu  zamanlar  diliyoruz.  Aynı
zamanda enerji depolayacak sakin ve huzurlu anlar da. 
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