
 העצמת הדור הבא להצלחה בחיים. 
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 לכבוד 
 הורים ואפוטרופוסים!

מחלות כידוע לכם ללא ספק, השלכות נגיף הקורונה ממשיכות להתפתח. המחוז מקיים קשר יומיומי עם המרכזים לבקרת 
, מחלקת הבריאות של מדינת ניו יורק, מחלקת החינוך של מדינת ניו יורק, ומחלקת הבריאות של מחוז )CDC( ומניעתן

 נאסו.

בפברואר, המחוז המשיך לנטר את מגיפת הקורונה המתפתחת והשלכותיה על מדינת ניו יורק ולונג  28-מאז הודעתי מה
ל המחלה בקהילה או בבתי הספר שלנו. המצב מתפתח במהירות והמחוז מוכן איילנד. נכון לעכשיו אין מקרים מאומתים ש

 ידי אנשי משרד הבריאות. -למתן מענה אם יתבקש לעשות כן על

פי הוראת המוסדות שהוזכרו לעיל. אנו ממתינים -אנא היו מודעים לכך שהחלטות כלשהן ביחס לסגירת בתי ספר יתקיימו על
נוך של מדינת ניו יורק. למרות הסבירות הנמוכה של אירוע מסוג זה, המחוז פיתח לקבלת הנחיות נוספות ממשרד החי

 תכניות מגירה תוך התכוננות להשלכות הפוטנציאליות של נגיף הקורונה. תכניות אלה כוללות:

סגירה לטווח קצר (שלושה ימים או פחות): יתכן שהמחוז יקבל הוראות לסגור לתקופה קצרה לצורך ניקוי מוגבר  •
המתקנים. בעקבות החורף המתון המחוז לא עשה שימוש באף אחד משלושת הימים המוקצים לסגירת בתי  של

הספר עקב שלגים. אם תתרחש סגירה לטווח קצר, שלושת ימי הסגירה הללו ינוצלו. לא יהיו ציפיות להמשך 
 הלימודים אם ניסגר למשך שלושה ימים או פחות.

יידרש לסגור למשך למעלה משלושה ימים, תשותף תכנית עם כל ההורים סגירה לטווח ארוך יותר: אם המחוז  •
 והתלמידים ביחס להמשך הלימודים.

 
ידי מחלקת הבריאות -אנו ממשיכים לנקות באופן יסודי ולטהר את מתקנינו מדי יום בהתאם להנחיות לבתי ספר שנמסרו על

 לזיהוי ודיווח על מקרים פוטנציאליים של נגיף הקורונה. של מדינת ניו יורק. בנוסף, אחיות בתי הספר שלנו הוכשרו בקשר

אנו פיתחנו מדור באתר האינטרנט שלנו לשיתוף מידע ועדכונים. המדור כולל משאבים להורים ולקהילה, דפי עובדות, 
 .כאןUלגישה אנא לחצו וקישורים לסוכנויות בריאות חשובות. 

אנא דעו שאין לנו עדיפות גבוהה יותר מהבריאות והבטחון של תלמידינו, הסגל והקהילה שלנו. אנו נמשיך לעקוב אחר המצב 
תודה לכם מראש על סובלנותכם והבנתכם כשאנו  ההולך ומתפתח ונשתף אתכם במידע ובעדכונים ככל שיהיו זמינים.

 תנו.עובדים יחד למען הבטחון של קהיל

 בברכה,

Ralph Marino, Jr. 
 ראלף מרינו, הבן, ד"ר לחינוך
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