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15 Mart 2020 

Sayın Veliler veya Vasiler; 

Bugün daha önce de sizinle paylaştığımız gibi, Nassau County sorumlusu Laura Curran tüm okul bölgesi okullarının 16 
Mart Pazartesi gününden 27 Mart Cuma gününe kadar kapatılmasını emretmiştir. Bu uzun kapatma kararı karşısında bir 
çok sorunuz olduğunu biliyoruz. Ümidimiz bu mektubun, sorularınıza cevap vererek ,önümüzdeki iki haftayı planlamada 
size yardımcı olmasıdır. 

Lütfen şunu biliniz ki, bu kapatma, tüm bölge olaylarının, atletik müsabakaların, rekreasyon ve yaşlıların eğitim 
faaliyetlerinin de kapanması demektir. Devlet okulu olmayan okullara taşıma hizmeti verilmeyecektir. 

Daha önce de anlatıldığı gibi, Bölge müdürlüğü P den 12 ye tüm öğrencilere dijital öğrenim için hazırlıklıdır, 16 Mart 
Pazartesi akşamından başlayarak öğretmenler sizlerle ve öğrencileriyle temas etmeye başlayacaklardır. Verecekleri 
talimat ve dersler öğretmene ve sınıfa göre değişecektir ve aşağıdakileri 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. 

 

Üç ilkokulumuz, web sitelerinde Sayısal öğrenim bölümleri hazırladılar, bunlar P-5 sınıflarındakilere önemli kaynak 
sağlayacaktır, bu bölümlere aşağıdaki sekmeleri tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

FECC:  Pre-K için HERE;   Tıklayınız    Kindergarten için HERE;  tıklayınız        Birinci sınıf için HERE tıklayınız 

HES için HERE 

OES için HERE 
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Şunu bilmenizde fayda var elektronik olarak ödevlerini yollamakta güçlük çeken öğrenciler hiçbir şekilde 
cezalandırılmayacaktır, ve okul açıldıktan sonra ödevlerini verebileceklerdir. 

Eğer çocuğunuz bir bölge müdürlüğüne ya da kişisel bilgisayara ulaşamıyorsa, ya da WI-FI ye ulaşmak için yardıma 
ihtiyacınız varsa, Hewlett Lisesine gidin, Pazartesiden Cumaya her gün, bu hafta, sabah 11:00 den Öğlen 1:00 e kadar 
East Rockaway yolu tarafından Park sahasına girin, güvenlik görevlisi size yol gösterecek. Eğer daha başka sorunuz varsa 
akavanagh@hewlett-woodmere.net sitesiyle temas kurunuz. 

Bölge müdürlüğü öğrencilere ucuz ve ücretsiz yemek programıyla okulun kapalı olduğu her gün sabah kahvaltısı ve öğle 
yemeği temin edecektir. Yemekler hafta içi her gün Hewlett lisesinde 11:00 – 1:00 arası dağıtılacaktır. Lütfen oto park 
sahasına East Rockaway yolu girişinden giriniz güvenlik görevlisi size yol gösterecektir.   

Bölge müdürlüğünün durumu ile ilgili olarak Lütfen WEB sitemizin özel bölümünü ziyaret etmeye devam edin.  Orada 
ayrıca Milli Okul Psikologlarının yazdığı bir makale var, çocuklarla Corona virüsü ve dünya çapındaki etkileri ile ilgili 
yapılan konuşmayı anlatıyor web sitesine erişmek için HERE tıklayınız . 

Bu, şartların hızla değiştiği günlerde size ve ailenize sağlık sıhhat dilerim. Bu okul kapanışı birçok aile için zorluk 
yaratacaktır, biliyoruz. Lütfen şunu unutmayın ki size her şekilde yardıma hazırız, Size bilgi vermeye devam edeceğiz. 

Toplum olarak bu zor günlerde bize anlayış gösterdiğiniz için peşinen teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla 

Ralph Marino, Jr.  
Ralph Marıno Jr. ED.D. 
Denetimci.      
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