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 ٢٠٢٠أبريل  ٨

 فالو العامة ،مجتمع مدارس ب اعزاءنا الكرام 

ة د من انتشار جائحفي محاولة للح 202.11 رقم األمر التنفيذي Cuomo، أصدر الحاكم  ٢٠٢٠مارس  آذار/ ٢٧في 

 أبريل.  نيسان/ ١٥جميع المدارس مغلقة حتى  ىبقتمبدئيًا أن  رضفيالتنفيذي هذا األمر .  COVID-19 الفايروس
 حتى ارسالذي يمدد اآلن إغالق المد 202.14 رقم  األمر التنفيذي Cuomoأبريل ، أصدر الحاكم نيسان / ٧في و 

، وفي ذلك الوقت سيتم  ٢٠٢٠أبريل نيسان /  ٢٩ من يوم مساًء  الحادسة عشر وتسعة و خمسون دقيقة الساعة
 .اإلغالق استمرار إعادة تقييم 

عاية رخيارات تعليمية بديلة ، وتوزيع الوجبات وتنسيق استخدام  يتطلب األمر أيًضا أن تواصل اإلدارات التعليمية 
ثلج ، بما في الأطفال العمال األساسيين ، ومواصلة هذه الخدمات خالل أي إجازة متبقية أو أيام لخدمة األطفال 

إلى  ١٠نفيذ عطلة الربيع من ت 202.14 المرقم . يفرض األمر التنفيذيلمدارس بفلو العامةذلك عطلة الربيع القادمة 
 أبريل على النحو التالي: نيسان/ ١٧

، احتفااًل باأليام  ٢٠٢٠أبريل  نيسان/ ١٣أبريل واالثنين  نيسان/ ١٠العامة مؤقًتا يوم الجمعة ،  بفالوتتوقف مدارس 
أبريل  نيسان/ ١٤ في المنطقة التعليميةالخطة التعليمية البديلة المعتمدة من  عودالدينية لعيد الفصح. يجب أن ت

أبريل ،  سان/ني ١٣االثنين لهذا األسبوع و وزعتقد  داءغال اإلفطار وت وجبا  توزيع خدمة  أبريل. و نيسان/ ١٧حتى 
المعتاد  (الجمعة -االريعاء -االثنين)االيام  أبريل ، وتستمر وفًقا لجدولنيسان / ١٥األربعاء الخدمة يوم وستستأنف 

. سنواصل أيًضا اتباع خطتنا المعتمدة من لهذا الغرض المدارس المعينةمن مدرسة  ٢٨لغ عددها االمدارس البفي 
 لتيسير رعاية األطفال للعاملين في مجال الرعاية الصحية األساسية. المنطقة التعليمية

وتحترم األيام الدينية التي تعد جزًءا من هذه الفترة القادمة. بينما نحن موجهون لمواصلة التعليمية المنطقة  تعترف
 لدينية.إجازتهم االحتفال بل أي طالب أو موظف عاقب، لن يالخيارات التعليمية البديلة

 نيسان/ ٣٠حتى من العام الدراسي يرجى أيًضا مالحظة أنه لن يتم االنتهاء من الدرجات الخاصة بفترة الربع الثالث 
حديد تفالو لتطوير قرار بشأن مسألة مع مجلس التعليم في بنطقة التعليمية أبريل. وفي غضون ذلك ، ستعمل الم

 لجميع الطالب. من العام الدراسيالثالث والرابع  لربعالدرجات المهمة ل

 المستمر لجميع أطفالنا وعائالتنا خالل هذه الفترة غير المسبوقة. متمر وتفانيكالمس معلى دعمك منشكرك
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