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 2020 מרץב 11

  לכבוד

 !הורים ואפוטרופסים

וירוס  כפי שאולי ידוע לכם, המחוז ממשיך להיות בקשר יומיומי עם המוסדות המקומיים ועם זרועות המדינה והממשלה בנושא

(, מחלקת הבריאות של מדינת ניו יורק, מחלקת החינוך CDCהקורונה. גופים אלה כוללים את המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן )

 של מדינת ניו יורק, ומחלקת הבריאות של מחוז נאסו.

יבלנו הנחיות החלטות כלשהן ביחס לסגירת בית ספר יתקבלו בהתאם להוראות שיגיעו מגופים אלה ואחרים. למרות שלא ק

ספציפיות כלשהן לעשות כן, המחוז מפתח תכניות מגירה להמשך ההוראה במקרה הלא סביר של סגירה ממושכת של בתי הספר 

)ארוכה יותר משלושה ימים( ברחבי המחוז. תכניות אלה עשויות להיות שונות בהתאם לכיתות ולמורים, וייכללו בהן הפרטים 

 הבאים: 

  כיתותP-5ו קשר עם הורים באמצעות דוא"ל או בפלטפורמות התקשורת הקבועות שלהם )כגון: מורים ייצר Seesaw, 

Google Classroom.כדי לשתף חומרי הוראה, משימות ו/או הוראות הגשה ) 

  יב: תקשורת תתקיים באמצעות "פורטל ההורים קמפוס אינסופי" –כיתות ו (Infinite Campus Parent Portal)  שבו

 את תהליך קבלת הגישה לחומרי הוראה, השלמת משימות והגשת עבודות.יפרטו מורים 

 .כאןלמידע נוסף אנא עיינו במסמך השאלות הנפוצות המצ"ב ובמדור באתר שלנו 

אנא קחו לתשומת לבכם שהמחוז מקיים פרוטוקול ניקיון מחמיר הכולל חיטוי מדי יום של כל המשטחים המועדים לנגיעה מרובה 

כולל מעקים, ידיות של דלתות, מתגים לתאורה, ברזים, ומוטות דחיפה, וכו'. פרוטוקול זה פותח כדי להבטיח תגובה בבניינים שלנו, 

 נאותה למגפות עולמיות מרובות.

חשוב שכל החברים בקהילה ינקטו פעולות מניעתיות כמו בכל מחלה של מערכת הנשימה. אלה כוללות: כיסוי האף והפה עם  כמו כן

עול או התעטשות )ואז סילוק הטישיו(, הימנעות מלגעת בעיניים, באף ובפה, שטיפת ידיים יסודית לעתים קרובות, טישיו בעת שי

 הימנעות ממגע עם אנשים חולים והישארות בבית כשמרגישים חולים.

 בל מידע נוסף.כידוע לכם, בריאותה ובטיחותה של הקהילה שלנו נמצאת אצלנו בעדיפות עליונה. אנו נמשיך לעדכן אתכם כשנק

 בברכה,

Ralph Marino, Jr 
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