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Sayın Veliler ve Vasiler,
Bildiğinizden eminim ki, Coronavirüs’ün etkisi yaygınlaşmaya devam ediyor. Okul Bölgemiz her gün Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı, New York Eyaleti Eğitim Bakanlığı, ve
Nassau İlçesi Sağlık Bakanlığı ile devamlı temas halindedir.
Gönderdiğim 28 Şubat iletişimimden bu yana, İlçe, ortaya çıkan Coronavirüs hastalığı ve New York Eyaleti ve Long
Island üzerindeki etkisini gözlemeye devam etmiştir. Şu anda, şimdiye kadar bizim toplumumuzda veya
okullarımızda bu hastalığın hiç doğrulanan bir vakası çıkmamıştır. Bu durum süratle gelişmektedir ve bu Bölge, eğer
sağlık yetkilileri tarafından istenirse hemen duruma cevap verecek şekilde hazır durumda bulunmaktadır.
Lütfen şunu bilin ki, okulların kapatılması hakkındaki herhangi bir karar yukarıda adı geçen kurulların isteği
doğrultusunda verilecektir. New York Eyaleti Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek ilave yönlendirilmeyi
beklemekteyiz. Bu olasılık dışı duruma rağmen, Bölgemiz, Coronavirüs’ün potansiyel etkisine karşı beklenmedik
durum planları geliştirmiştir.
Bu planların içeriği şunlardır:
•

•

Kısa sure için okulları kapatma (üç gün veya daha az): Bölgeye, tesislerin daha sıkı temizlenmesi için kısa
bir süre için kapatma emri verilebilir. Yumuşak geçen kış yüzünden, Bölgeye verilen üç kar gününden hiç
biri kullanılmadı.. Eğer kısa bir sure için kapatılırsa, bu kar günleri kullanılacaktır. Üç gün veya daha az
bir süre kapatılırsa eğitimin daha fazla devam etmesi için bir beklenti olmayacaktır.
Uzun sure Kapatılması: Eğer Bölgenin üç günden fazla kapatılması zorunlu olursa, eğitimin uzatılması
hakkında yapılan planlar veliler ve öğrenciler ile paylaşılacaktır.

New York Eyaleti Sağlık Bakanlığının okullarla paylaştığı yönlendirici ilkeler gereğince biz okullarımızı hergün sıkı
bir şekilde temizlemeye ve dezenfekte etmeye devam ediyoruz. İlaveten, bizim okul hemşirelerimiz olası Coronavirüs
vakalarını tanımlama ve haber vermede eğitilmişlerdir.
Web sitemizde sizinle bilgi paylaşmak ve güncellemek için bir bölüm geliştirdik. Bu bölüm,veliler ve toplum için
kaynaklar, bilgi formu ve önemli sağlık kurumlarına ait linkler içermektedir.Buna girmek için lütfen buraya HERE
tıklayın.
Lütfen şunu bilin ki, bizim için öğrencilerimizin, kadromuzun ve toplumumuzun sağlık ve emniyetinden daha önemli
bir öncelik yoktur. Bu devanlı gelişen durumu gözlemeye devam edeceğiz ve elde edilen bütün bilgileri ve
güncellemeyi sizinle paylaşacağız. Toplumumuzun emniyetini sağlamak için birlikte çalıştığımız sürece sabrınız ve
anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.
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