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19 Mayıs 2020 

Sayın Hewlett-Woodmere Kamu Okulları Toplumu, 

Umarım bu mektup hepinizi güvenli, iyi ve daha sıcak havadanın keyfinde bulur. Açık hava ve güneş ışığı bu uzatılmış 
okul kapanması sırasında kesinlikle daha faydalı olur. Son günlerde aldığımız okulun akademik yıl sonuna kadar kapalı 
kalacağı habernin işitilmesi zordu fakat ben öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, velilerin ve toplum üyelerinin  ne kadar 
güçlü olması karşısında son derece gururlu olmaya devam ediyorum. 

Daha önce paylaştığım gibi, Vali Cuomo’nun Başkanlık Emri,New York Eyaleti Okullarının daha önceden planlanmış 
okul tatillerinin 180 günlük istisnaya uyması için bundan vazgeçildiğini  ve eyelet fonlamasının kaybolmasına mani 
olunmaktadır. Bu demektir ki, 22 Mayısta eğitimin devamını, yemek dağıtımını, ve acil çocuk bakımını devam 
ettirmek zorundayız. 

Memorial Day (Anma Günü) hafta sonu biraz rahatlamak, aile ile  açık havanın zevkine varmak, ve şehit olmuş  
kahramanlarımıza saygı gösterme zamanı olduğu için bütün okul bölgesi çapında öğrencilerimize ve çalışanlarımıza 
22 Mayıs için bir ödev vereceğiz. Bu, okul bölgesinin, bizim toplumumuzun gereksinimlerini idrak ederken Başkanlık 
Emrine uyacağı demektir. 

Ekteki ödev bizim bayrağımız ve özgürlüğümüz için canlarını feda edenlere atfedilip dikilen harika anıtlar hakkında 
daha çok bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır. 

Okul Bölgesi, 22 Mayıs günü Hewlett Lisesinde 11:00 ile 13:00 arasında yemek dağıtacaktır. 25 Mayıs günü yemek 
dağıtılmayacaktır.  

Biliyorum, hepimiz bölgenin yaz programları hakkındaki  ek biIgiyi endişeyle bekliyoruz. Vali Cuomo’nun yaz  
konusundaki kararlarını Mayıs sonunda açıklaması bekleniyor. Bu bilgiyi alır almaz sizinle paylaşacağız. 

Hepinize  sevdiklerinizle birlikte mutlu, dinlendirici anlarla dolu bir hafta sonu diliyorum. Umarım Long Island’ın 
harika manzarasının zevkine varırken milletimiz için kendilerini feda eden şehitleri de hatırlarsınız . İlerde,  toplum 
olarak yine birlikte olduğumuz zaman hepinizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum 

Saygılarımla, 

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