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26 Mayıs 2020 

Sayın Hewlett-Woodmere Toplumu Üyeleri, 

Umarım harika bir Memorial Day (Anma Günü) hafta sonu geçirmişsinizdir ve siz ve aileniz güvenli ve 
sağlıklısınızdır. 

Geçen hafta,Vali Cuomo, okulların yüz yüze yaz eğitim programları sunmaları için izinleri olmadığını bildirdi. 
Biliyorum, bu, hiç birimizin duymayı umduğumuz bir haber değildi, ama öğrencilerimizin ve kadromuzun sağlığı ve 
güvenliği bütün yeniden okulları açma kararlarında en yüksek yeri almalıdır. Valinin bildirisinin  sonucu olarak , 
bizim Yaz ENL, 9-12 Akademik Yaz Okulu ve Engelli öğrencilerimizin Uzatılmış Okul Yılı hizmetleri online olarak 
sunulacaktır. Bizim geleneksel Yaz Ana Okulu programımız yerine ,Okul Bölgesi online olarak P-8 Zenginleştirme  
Akademisi sunacaktır. Bu dört program hakkında daha bilgi yakında çıkacaktır. 

Hepimizin bildiği gibi, okulların yıl sonu, kutlamalar, ve mezuniyetler gibi birçok etkinlikle belirlenir. Bizim ödül ve 
onursal topluluk törenlerimiz sanal olarak Mayıs ve Haziran aylarında livestream veyaYouTube Premiere’de yer 
alacak. Lütfen Okul Bölgesi online takviminde tarihleri ve saatleri için bütün gelecek etkinliklere göz atmaya devam 
edin. 

Eğer Temmuz veya Ağustos aylarında yüz yüze tören yapmamıza izin verilmezse, bizim beş yükselme 
töreni/mezuniyetler  sanal olarak livestream veya YouTube Premiere’de Haziran ayında daha önceden planlanan 
günlerde gerçeklleştirilecektir. Halen Vali’den bu çok önemli etkinlikler için bir yönlendirme bekliyoruz. 

Okul Bölgesi, Hewlett Lisesinde her hafta içi günü 11:00 – 13:00 arası (Bagel Boss’tan alınmış Yahudi kaşer 
yemekleri dahil olmak üzere) yemek dağıtmaya  devam edecektir. Ayrıca, her hafta belirli gün ve saatlerde  Elite 
Catering’den kaşer yiyecekler dağıtılacaktır. Lütfen kaşer yiyecek dağıtımı hakkındaki bilgi için burayı  HERE 
tıklayın. 

Lütfen bilin ki, Hewlett-Woodmere Kamu Okullarında çalışanlar adına her gün öğrencileri, velileri, kadroyu ve 
toplumu görmeyi özlüyoruz. İlerde yeniden birlikte olacağımız günü hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. O harika güne 
kadar size sağlıcalıkla kalmanızı ve barış diliyoruz. 
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