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Dr. Tonja M. Williams
د ښوونځیو سرپرست ناحیوي مدیر

د مې  26مه2022 ،
د بوفالو د دولتي ښوونځیو د ټولنې درنو غړو،
زموږ د زده کوونکو ،ښوونکو ،کارکوونکو او کورنیو خوندیتوب زموږ تر ټولو مهم لومړیتوب دی .موږ د خپلې ټولنې د خوندي
ساتلو لپاره هر ډول اقدام کوو.
موږ غواړو چې تاسو پوه شئ چې موږ په خپلو ښوونځیو کې د خوندیتوب په اړه ستاسو د زړه له تله اندیښنې اوریدلي دي .موږ
د یادو معلوماتو ګڼ شمېر ټکي ارزولي دي او د خپلو ښوونځیو په ودانیو کې د امنیتي اقداماتو د زیاتولو په اړتیا پوهیږو .زموږ
په ټولنه کې د ډار او وېرې ډیری سرچینې شتون لري .د کووېډ 19-ناروغۍ د کچې زیاتوالی ،د ټولنیزو رسنیو له لوري د
غمیزې د زیاتولو پراخې هڅې ،په جیفرسن څلورالري باندې وروستۍ خونړۍ توکمیز-انګیزه ډله ییزه وژنه او د  19ماشومانو
او دوه ښوونکو بې رحمه وژنه ،چې د ټېکزاس ایالت په  Uvaldeکې په یوه لومړني ښوونځي کې په ډزو کې وژل شوي وو .دا
ټولې پېښې بې له شکه ،زموږ پر ښوونځیو باندې د فشار المل کیږي .په دې توګه ،موږ د ناحیې ټولو ودانیو ته د خلکو پراخ
السرسی محدودوو.
موږ تاسو هڅوو چې خپلې ټولې ناستې د آنالین پالټ فارمونو لکه زوم ،ویبیکس یا ټیمز له الرې ترسره کړئ نه دا چې د
ښوونځي د ودانۍ د ننه پکې په فزیکي بڼه حضور ولرئ .که په ښوونځي کې د ناستې لپاره ستاسو غوښتنه ومنل شي ،مهرباني
وکړئ پوه شئ چې تاسو هم اړتیا لرئ چې زموږ ښوونځي ته د ننوتو په وخت کې زموږ د زده کوونکو له لوري د تاالشئ او/یا
د پلټنې له پروسې څخه تیر شئ.
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د کال د پای ټول مراسم به د تل په څیر د اضافي امنیتي تدابیرو سره پیل کیږي.
په خورا درنښت،

Dr. Tonja M. Williams,
د ښوونځیو سرپرست ناحیوي مدیر

"د ټولو لپاره د لوړو علمي السته راوړنو څخه د ډاډ ترالسه کولو په موخه ماشومانو او کورنیو ته لومړیتوب ورکول کیږي"

