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Sevgili Hiawatha aileleri,

Okul yılının geri kalanında binaya dönmeyeceğimiz müjdesiyle, mart ayında kapıları kapattığımızda
geride kalan eşyaları tüm ailelere geri alma fırsatı sunacağız. Ben buöğeleri almak mümkün olacak kez
aşağıda bir program uded var. Hiawatha'da birden fazla öğrencisi olan aileler, ailenizdeki her çocuk
için ileri geri gitmek zorunda kalmak yerine tüm eşyalarınızı tek bir gezide alabilecekler. Bu
durumdakiler için, ailenizin tüm eşyalarını organize edecek ve en büyük çocuğunuzun belirlenen teslim
alma günü/saati için programı izlemenizi isteyeceğiz. Örneğin, bir anaokulu ve bir beşinci sınıf öğrencisi
varsa,beşinci sınıf öğrencisi için belirlenen süre içinde tüm çocukren eşyalarını alacak.
Öğretmenler her şeyi önceden organize edecek ve paketleyecekler, böylece bu değişimi ilgili herkes
için verimli ve güvenli hale getirebiliriz. Lütfen sınıfında üzerinde isim veya etiket olmayan bir şey
kaldığını düşünüyorsanız çocuğunuzun öğretmenine ulaşın. Bu bize öğeleri geride kalmadan size her
şeyi almak emin olmak yardımcı olacaktır.
Gün ve saatte Hiawatha'ya gelmek için belirlenmiştir, lütfen otobüs döngüsüne gir. Gönüllüler
will kafeterya tarafından konuşlandırılmış olacak ve herhangi bir gereksiz temas en aza indirmek
için aracınıza öğeleri getirecektir. Bayan Lefkoşa, tedavi günlerine kadar hala ofisinde ilaç tedavisi
olan tüm ailelere ulaşacak. Eğer bir kütüphane kitabınız veyageri dönmeniz gereken ödünçalınan
bir materyalinuz varsa, lütfen gönüllülere bildirin ve bayan Walker'a geri dönmesini sağlasınlar.
** Lütfen aracınızdan herhangi bir zamandaçıkmayın. time. **
Bir sürü aile gelecek vearabaları hareket ettiriyoruz. Dr. Mauro'nun mektubunda belirtildiği gibi, tüm
bireyler Sachem mülkündeyken maske takmalıdır. Ayrıca, hepimiz devlet tarafından belirlenen katı
sosyal uzaklaştırma kurallarına uymak gerekir.
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Gerçekten bu zor zamanlarda tüm işbirliği ve anlayış için teşekkür ederiz. Toplum olarak, bunu
atlatacağız ve er ya da geç tekrar bir araya geleceğiz. Hiawatha'daki tüm öğretim üyeleri ve personel
adına konuştuğumu biliyorum.ss all of you tremendously and cannot wait for this to all be
Güvende ol ve iyi ol.

Andrew Larson
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