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27 Mart 2020 
 
Sayın Veliler ve Vasiler, 
  
Dünyamızda daha once benzeri görülmemiş bu günlerde umarım ki siz ve aileleriniz güvenli ve iyisinizdir. 
  
Bu sabah , Vali Andrew Cuomo, zorunlu okul kapanma süresini 15 Nisan 2020’ye kadar uzattı. Bu emre 
göre , Hewlett-Woodmere Kamu Okulları 20 Nisan 2020, Pazartesi günü yeniden açılacak.   
Lütfen, daha önceden planlanmış Nisan 9-19 arası olan bahar tatilinin  değişmeyeceğini bilin. Uzaktan 
öğrenim 8 Nisana kadar devam edecek ama bahar tatili sırasında yapılmayacak. Öğrencilerin, kadromuzun, 
velilerin ve toplumumuzun biraz tatil yapması, rahatlaması, bir nefes alması her zamankinden daha da 
önemlidür.  Umarım ki bu zamandan son derece yararlanabilirsiniz. 
  
 
Bu uzatmalı okul kapanması ve Bahar tatili sırasında, Nisan 9, Perşembe, Nisan 10, Cuma ve Nisan 13, 
Pazartesi günleri hariç olmak üzere Hewlett Lisesinde kahvaltı ve öğle yemeği dağıtılmaya devam 
edildiğinin belirtilmesi önemlidir. O günlerde yemek servisi yapılmayacaktır. O lisede hafta içi günlerinde 
saat 11:00  – 13:00 arası yemeklerin alınabileceğini hatırlatmakta fayda vardır. Lütfen East Rockaway Yolu 
girişini kullanın. 
  
Biliyorum ki hepimiz endişeyle hayatımızın, okullarımızın ve toplumumuzun normale dönmesini bekliyoruz. 
Bu hedefe ulaşmanın en emin yolu sağlık görevlilerinin tavsiyelerini tutmaktır. Dr. Blinderman, okul bölgesi 
doktoru, bu duyguları yankıladı ve virüse karşı en iyi korunmanın evde oturmak olduğunu bildirdi. Gerekli 
olan ayak işlerinin yapılması sırasında, diğer kişilerden biraz uzakta durmayı, evinizin dışında olan yerlerde 
herhangi bir yere dokunduğunuz zaman elinizle yüzünüze dokunmamayı tavsiye ediyor.  
  
Tüm Hewlett-Woodmere Kamu Okulları çalışanları olarak size ve ailenize bu çetin zamanlar sırasında iyi 
olmanızı dilediğimizi lütfen bilin. Büyük bir azimle inanıyorum ki bu krizden daha güçlü ve daha şefkatli bir 
toplum olarak çıkacağız. 
  
Lütfen sağlam kalın ve iyi olun. 
  
Saygılarımla, 
 
Ralph Marino, Jr., Ed.D. 
Bölge Okul İdaresi Müdürü.  
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