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Okul Bölgesi öğrencilere yemek sağlayacak mı? 
17 Martta güncelleştirilen NYSED klavuzu, Okul Bölgesinin bütün öğrencilere 
kahvaltı ve öğle yemeği servisine olanak sağlıyor. Yemekler, Hewlett 
Lisesinde  hafta içi her gün saat 11:00  - 13:00 arasında dağıtılacaktır.Lütfen 
oto parka East Rockaway Yolu girişinden güvenlik görevlileri tarafından 
verilecek doğrultuya göre girin.  

Eğer çocuğumun kişisel bilgisayarı yoksa veya Kablosuz İnternete (Wi-
Fi) giriş zorluğu varsa ne yapmalıyım? 
Okul Bölgesinin sınırlı sayıda ilk gelenlere ödünç verecek kadar cihazı vardır.  
Eğer çocuğunuzun bir Bölgeye veya kişisel cihaza olanağı yoksa veya 
kablosuz İnternete nasıl girilmesi hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen 
Hewlett High School (Lisesini) Pazartesi-Cuma günleri, Mart 16-20 günleri, 
11:00 - 13:00 arası ziyaret edin. Lütfen East Rockaway Yolu girişinden oto 
parka girin, orada Güvenlik görevlileri bunları nasıl alacağınız hakkında size 
bilgi vereceklerdir. Başka sorularınız varsa lütfen  akavanagh@hewlett-
woodmere.net. Ile bağlantı kurun. 

Neden bu Okul Bölgesi online olarak zorunlu bir öğretim platformu 
kullanmıyor? 
Bizim şimdiki öğretimin devamını sağlama yaklaşımı kasıtlı olarak 
kadromuzun ve öğrencilerimizin iletişim kurmasına esneklik sağlamak, anlamlı 
şekilde iş yapmak ve son derece destek sağlamak için düzenlenmişti.  
Kadromuza, öğrencilerimize, veya velilere bu yeni, uzaktan öğrenim ortamına 
geçerken yeni aletleri n nasıl kullanılmasını onlardan talep etmemek 
konusunda çok dikkatli davranmıştık. Ayrıca, aile dinamiği ve öğrencilerin, 
kadronun tamamen programa uyarak hareket etmeleri konusunda da 
endişelerimiz vardı. Öğretmenlerimizin çoğu Hewlett-Woodmere öğrencilerinin 
sorumluluğuna ek olarak evde kendi çocuklarıyla, onların da eğitimi 
konusunda sorumluluk taşıyorlar.  Bizim ayrıca öğrencilerin aşırı olarak 
ekrana bakmaları konusunda da endişelerimiz var.Biz, planımızın etkinliği 
konusununu kontrol etmeye devam edeceğiz ve bu güncel krizin evrimine 
göre durumu ayarlayacağız. 
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NYSED, 3-8 inci sınıflar arası olan öğrencilere Regents Sınavlarını ve 
testlerini hala uygulayacak mı? 

Bize verilen bilgiye göre eyelet şu anda birkaç opsiyonu göz önünde tutuyor, 
buna, New York’u zorunlu Federal değerlendirmelerden muaf tutmak (örneğin 
3-8 testleri) dahildir. Eyaletin güncel kararnemelerine bakmak için bu konuya 
ayrılmış aşağıdaki corona virüs web sayfasını ziyaret 
edebilirsiniz.: http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservice
s/coronavirus.html 

İleri Seviye Programına Yerleştirme (AP) öğrencilerinden hala AP 
testlerine girmeleri beklenecek mi? 

Üniversite Kurulu, okullarda Corona Virüsü tarafından etkilenen AP programı 
hakkında güncellenen bir web sayfası yarattı. Aşağıda bulabilirsiniz: 

 https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-
update 

Yakında gerçekleşecek SAT/ACT İdaresi hakkında güncellemeyi nasıl 
bulabilirim? 

Üniversite Kurulu ve ACT, Corona virus tarafından etkilenen okullar için 
SAT/ACT İdaresi güncelleme sağlayan web sayfaları yaratmışlardıri 

Bunu aşağıda bulmak mümkündür: 

SAT:    https://pages.collegeboard.org/natural-disasters 

ACT:    https://www.act.org/ 

Bu uzatmalı okul kapanışı Bahar Tatilini etkileyecek midir? 

Bahar tatili programa göre hala Nisan 9-17 arasındadır ama bu tarihe Eyalet 
Valiliği ve/veya İlçe Yöneticileri tarafından verilecek emirle değişiklik 
yapılabilir. 

Eğer çocuğumun Kişisel Öğrenim Planı (IEP) varsa hala bu servisi 
kullanma hakkı olacak mı? 

Bu kapanış sırasında servis direkt olarak verilmeyecekse de çocuğunuza bu 
servisi sağlayanlar sizinle materyelleri çocuğunuzun anlamlı bir çalışma 
yapması için daha once öğrendiği yetenekleri pekiştirmek ve bunların 
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tekrarlanması için sizinle paylaşacaklardır.  Sizi, çocuğunuzla elinizden geldiği 
kadar bir tutarlılık ve istikrar sağlamak için birlikte çalışmaya teşvik ederiz. 

Uzatmalı okul kapanışı sırasınada CSE & 504 toplantıları gerçekleşecek 
mi? 

Yıllık teftişler, yeni değerlendirmeler ve ilk hak kazanma saptamaları için , 
Bölgemiz, Pazartesi, Mart 16dan Çarşamba, Mart 18e kadar olan toplantıları 
yeni verilen tarihlerde yapacaktır ve Perşembe, Mart 19dan itibaren bunları 
uzaktan yapacaktır. Toplantı başkanı ve-veya sekreter sizinle telefon veya e 
posta yoluyla sizin bilginizi doğrulamak veya  toplantı için gerekli olan 
detayları paylaşmak için sizinle temas kuracaktır. Eğer çocuğunuzun 
toplantısının okul tekrar açılıncaya kadar ertelenmesini, yüz yüze olmasını 
tercih ediyorsanız lütfen Özel Eğitim ofisini şu numaradan arayın: 
516.792.4804. 
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