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1 Mayıs 2020 
 
Hewlett-Woodmere toplumunun değerli üyeleri, 
 
Umarım bu zor zamanda siz ve aileniz güvende ve iyisiniz. Geçen yedi haftanın harika 
toplumumuzdaki herkes için zorlayıcı olduğunu biliyorum. Yaşama, çalışma ve oynama şeklimizi, 
hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği şekilde değiştirdi. 
 
Daha önce duymuş olabileceğiniz gibi, Vali Cuomo bugün New York'taki okulların öğretim yılının 
geri kalanında kapalı kalacağını duyurdu. Biliyorum ki bu hiç birimizin almayı umduğumuz haber 
değil, ancak tüm New Yorkluların sağlığı ve güvenliği, tüm yeniden açılma kararlarında herşeyden 
önemli olmalı. 
 
Uzatılan kapanışa bağlı olarak, tüm öğrenciler için 26 Haziran'a kadar uzaktan öğrenme devam 
edecektir. 20 Nisan'da başlayan öğretim yönergeleri, öğretim yılının sonuna kadar devam 
edecektir. Yıl sonu puanlaması ve eşyaların alınması ile ilgili bilgiler ayrı bir kapsamda iletilecektir. 
 
İlçe (district), halihazırda evde bir Bölge cihazı bulunmayan ailelerin kullanımına sunulacak sınırlı 
sayıda cihaza sahiptir. Şu anda, elimizdekiler yettiği sürece, hane başına sadece bir cihaz 
sağlayabileceğimizi lütfen unutmayın. Bölgeden henüz bir cihaz almadıysanız, lütfen BURAYA 
tıklayarak Bölge Cihaz Formu için Ana Talep Formunu doldurun. Veli / Öğrenci BT (Bilişim 
Teknolojileri) Destek Talebi formu, donanım onarım ve değiştirme konularının yanı sıra şarj cihazı 
ihtiyaçlarını da içerecek şekilde güncellenmiştir. Değişim amaçlı bir cihaz veya ekipmana 
ihtiyacınız varsa lütfen bu formu gönderin. 
 
Evinde Internet'e erişimi olmayanlar için, BURADAKİ web sitesinde Optimum'dan nasıl erişim elde 
edilebileceğine dair bilgiler bulunmaktadır. Buna ek olarak, lise WiFi ağının erişimini East 
Rockaway Road otoparkına kadar genişletti. Herhangi bir binadaki öğrenciler, Bölge WiFi ağımıza 
erişmek için Pazartesi - Cuma günleri 08:00 - 14:00 saatleri arasında gelebilirler. Bunu yapmak 
için, lütfen Havuz Lobisi yakınındaki ilk sıraya park edin ve aracınızın içinde kalın. 
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Bölge, Hewlett Lisesi'nde hafta içi her gün 11: 00-13: 00 arası yemek dağıtımına devam edecek. İlk 
müdahale çalışanları (first responders) ve sağlık profesyonelleri için çocuk bakımı da okulun kapalı 
olduğu süre boyunca devam edecektir. Çocuk bakım programı hakkında daha fazla bilgiyi BURADA 
bulabilirsiniz. 
 
Öğretim yılının sonuna birçok etkinlik, kutlama ve mezuniyet damgasını vurur. Lütfen, bu 
başarıları ve kilometre taşlarını öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve topluluğumuzla 
kutlamaktan daha faza istediğimiz bir şey olmadığını bilin, ancak sağlık ve güvenlik birinci 
önceliğimiz olmalıdır. Umudumuz geleneksel törenlerimizi Temmuz ya da Ağustos ayına 
ertelemektir. Vali Mayıs ayı sonunda yaz etkinlikleri ile ilgili kararını açıklayana kadar bunun 
mümkün olup olmadığını bilemeyiz. yine de gerekirse diye, şu anda başarıları kutlamamıza ve 
tanımamıza olanak tanıyacak alternatifler araştırıyoruz, sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak 
elbette. 
 
Benzer şekilde, yaz etkinliklerine ilişkin karar, Yaz Oyun Okulu, Yaz ENL, Akademik Yaz Okulu 
programlarımızı ve Özel Eğitim öğrencileri için Genişletilmiş Okul Yılı hizmetlerimizi nasıl 
sağlayacağımızı etkileyecektir. Ailelerimizin çoğunun yaz aylarında hem gelişim hem de çocuk 
bakımı için bu programlara güvendiğini biliyoruz. Bize ulaşır ulaşmaz ek bilgi vereceğiz sizlere de. 
 
Ayrıca eyalet genelinde okul bütçesi için oy kullanma konusunda bilgi bekliyoruz. Hatırlayacağınız 
gibi, okul bütçesi oylaması için 19 Mayıs orijinal tarihi ertelendi. Elimize ulaştığında oylama ile ilgili 
bilgileri sizinle paylaşacağız. 
 
Hewlett-Woodmere Devlet Okulları'ndaki herkes adına, her gün öğrencileri, velileri, personeli ve 
toplumu görmeyi özlediğimizi lütfen unutmayın. Hepimiz tekrar birlikte olabileceğimiz zamanı 
sabırsızlıkla bekliyoruz. O harika güne kadar size sağlık ve huzur dileriz. 
 
İçten saygılarımla, 

Ralph Marino, Jr. 
Ralph Marino, Jr., Ed.D. 
Superintendent 
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