
 
 

 
 
 

                                                                                             RALPH MARINO JR. Ed.D. 
                                                                                                  Yönetici 
                                                                                                   WOODMERE EĞİTİM MERKEZİ 

                                                                                                                  One Johnson Place 

Woodmere, NY 11598-1312 

 Telephone: 516-792-4800 

Fax: 516-374-8101 

Email: rmarino@hewlett-woodmere.net 

www.hewlett-woodmere.net 
11 Mart 2020 
 
Sayın veliler ve vasiler, 
 
Sizin de haberdar olduğunuz gibi, Eğitim  Bölge Müdürlüğü her gün Corona virüsü ile ilgili olarak yerel, eyalet ve hükümet 
kuruluşlarıyla devamlı temas halindedir. Bu kuruluşlar şunlardır; Hastalık Kontrolu ve Önlenmesi (CDC) New York Eyaleti 
Sağlık Bakanlığı, New York Eyaleti Eğitim Bakanlığı, ve Nassau İlçesi Sağlık Bakanlığı. 
 
Okulların kapanması ile ilgili bir karar alınacaksa bu mutlaka yukarıda belirtilen kuruluşlardan gelecektir. Her nekadar 
bize bu konuda bir emir gelmemiş olsa da Eğitim Bölge Müdürlüğü  beklenmedik durum planları üzerinde çalışmaktadır 
bunlar pek ihtimal dahilinde olmamakla beraber bölgede, uzun, (üç günden daha fazla) okul kapanması durumunda 
eğitimin devamı için yapılmaktadır. Bu planlar sınıfa ve öğretmene göre farklılık gösterecek ve şunları içerecektir. 
 

 P-5. Sınıflar: Öğretmenler velilerle e-posta veya daha çok kullandıkları (mesela Seesaw, Google 
Classroom) yoluyla temas kurarak, eğitim malzemeleri, ödevler ve bunların nasıl yollanacağını 
anlatacaklardır. 

 6-12nci Sınıflar: Karşılıklı iletişim “Infinite Campus Parent Portal” yoluyla yapılacak, burada öğretmenler 
ders malzemelerine nasıl ulaşılacağını, ödevlerin nasıl tamamlanacağını, ve ödevlerin nasıl geri 
gönderileceğini açıklayacaklar. 

 
Lütfen daha fazla bilgi için ekli bulunan FAQ belgesine ve bizim web sitemizin bölümüne BURADAN    ulaşarak daha fazla 
bilgi alın. 
 
Lütfen şunu unutmayın ki, Bölge Müdürlüğü çok sıkı bir temizleme protokolu uygulamaktadır bu, binalarımızda bütün 
yüksek oranda dokunmaya maruz kalan yüzeyleri  günlük olarak  dezenfekte etmektedir yani; merdiven trabzanları, kapı 
tokmakları, ışık açma düğmeleri musluklar ve kapı açma kolları gibi. Bu protokol çeşili büyük salgınlara hazırlık olarak 
düzenlenmiştir. 
 
Tüm toplum üyeleri için her nefes yolu salgın hastalığında alınan tedbirleri almak çok önemlidir. Bunlar şunlardır; 
Öksürürken ve aksırırken ağız ve burnu bir mendil ile kapatmak (sonra da bunu çöpe atmak) göze buruna ve ağıza 
dokunmamak, sık sık ve güzelce el yıkamak, Hasta olanlara yaklaşmamak ve kendinizi hasta hissettiğinizde evden 
çıkmamak. 
 
Bildiğiniz gibi toplumumuzun sağlığı ve güvenliği bizim için en yüksek önemi taşır. Daha fazla bilgi aldıkça sizinle 
paylaşacağız. 
 
Yürekten sevgiler 
 
Ralph Marıno Jr. Ed. D. 
Yönetici 
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