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17 Nisan 2020 

Sayın Hewlett-Woodmere Okul Toplumu üyeleri,  

Umarım hepiniz güvenli ve iyisinizdir.  

Bugün New York Eyalet Tarihi haftasının son günüdür.  Umarım bizim harika eyaletimizin şahane şelalerine, 
parklarına ve turistik yerlerine yaptığınız sanal ziyaretler hoşunuza gitmiştir. Öğrencilerden ve kadromuzdan  
onların seyahatleri sırasında edindikleri yeni bilgileri paylaştıkları birçok mesaj aldım. 

Bizim İlk müdahale takımlarına ve sağlık sektöründe çalışanlara şükran mektuplarını göndermeye devam 
ettiğiniz için teşekkür ederim.  Onlar hepimize eşsiz bir hizmet sağlıyorlar. 

Dün, Vali Cuomo okulların kapalı tutulmasını 15 Mayısa kadar uzattı. Bu fazladan uzatılma sırasında yemek 
dağıtımı hafta içinde sabah 11:00 ile öğlen 13:00 arasında Hewlett Lisesinde devam edecektir. Yeni bilgi 
geldikçe size bunu aktarmaya devam edeceğiz. 

Lütfen şunu hatırlayın ki, 20 Nisan Pazartesi günü bizim öğretim yaklaşımımızı daha çok öğrenci-öğretmen 
etkileşimine çevireceğiz. Size bunun hakkında 30 Martta gönderilen mektupları  tekrar incelemeye teşvik 
ediyorum. İşte bunlara kolayca bakmanız için buradalar:  Ana Okulu – 5inci sınıf arası mektubu HERE, ve 6 – 
12inci sınıf mektubu  HERE.  

Bizim endişelerimiz hala fazla ekrana bakma, aile dinamikleri ve ciddi biröğrenci, kadro  planlanması 
yapılması olmaya devam ediyor. Bunu söylerken,  öğretmenlerin öğrencilerle devamlı iletişimde 
olabilmesinin  önemini de biliyoruz. 

Bununla ilgili herşeyde bir öğrenme eğrisi olduğunu biliyoruz ve gerekirse yardıma hazır duruyoruz.  Bugün 
daha önce Bayan Kavanagh, bizim Eğitim ve İdare teknolojisi Direktörü, bizimle “Öğrenciler ve Veliler için 
Dijital Öğrenme Gereçleri.” adlı bir yazı paylaştı. Bu klavuz, öğretmenlerimizin kullanacağı dijital dersler ve 
kaynaklar hakkında faydalı bilgiler içeriyor.  Uzaktan öğrenme sırasında eğer sorularınız olursa lütfen 
çocuğunuzun öğretmenleri veya baş öğretmeni ile temas kurmaktan çekinmeyin. 

Bu zor zamanlar sırasında yolumuzu bulmaya çalışırken gösterdiğiniz devamlı sabır ve destek için teşekkür 
ederiz. 

Saygılarımla, 

Ralph Marino, Jr. 
Ralph Marino, Jr., Ed.D. 
Bölge Okul İdaresi Müdürü 
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