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14ê Septemberlonê, 2020
Malbat / Parêzvanên hêja yên Dibistana Bayless,
Di danûstandinên berê de min parve kir, “Ez bi baweriya mezin bawer dikim ku ji bo perwerdehiya
kesane ya zarokek çu cîhgir tune. Lêbelê, divê em bi baldarî rêbernameya ku ji hêla karmendên me yên
tenduristiyê yên herêmî û Rêvebirê wîlayetê ve ji me re hatine pêşkêş kirin jî bifikirin. "
Ji ber ku rêjeyên vîrusa COVID-19 li wîlayeta St. Louis dest bi nîşanên hêdîbûnê dikin, karbidestên
herêmî nuha amade ne ku destûr bidin ku xwendekarên ciwan-dibistana dest bi vegera wargehê bikin.
Çarşemî, 9ê Septemberlonê, min peywendiyek ji Birêveberê Karûbarê Beşa Tenduristiya Gel a
Parêzgeha St. Louis Schmidt stend. Di nameyê de, wê ev tişt diyar kir:
Wîlayeta St. Louis berdewam kir ku çavdêriya veguhastina civakê di dadweriya me de û her weha
bûyerên erênî di nav ciwanên me de bike da ku pêşniyarên me ji bo hevkarên dibistana me safî bike.
Me di veguhastina civatê de hindek kêmbûnek dît, ku dilşewat e. Raportkirina meya herî paşîn nîşan
dide ku li ser bûyerên ku di destpêka xortaniyê de diqewimin benda daneya diyar heye û bûyerên li
jor wê rêzê ji dozên ku ciwantir in bi girîngî mezintir in. Piştî gelek nîqaşan, em bawer dikin ku
bendav ji bo navçe û rêberên dibistanan derfetê peyda dike ku ji bo xwendekarên dibistana seretayî
vebijarkên ji bo fêrbûna kes-kes bigerin.
Dê roja Pêncşemê, 24ê Septemberlonê, Dibistana Seretayî ya Bayless dê dest bi fêrkirina Kindergartners,
xwendekarên Pola Yekem û Duyemîn ên li kampusê bi karanîna "nêzîktêdayîna tevlihevkirî" bike, ku dê
her roj du rojan fêrbûna kesane û sê rojan fêrbûna fêrbûnê ya heftane têde bike (binihêrin grafîkî jêrîn).
Divê şert û mercên COVID-19 li başûrê başûr û
herêmê baştir bibin, em hêvî dikin ku di zûtirîn dem
de ji bo xwendekarên din ên BSD-ê hînkirina limirov berfirehtir bikin. Daîreya tenduristiya
wîlayetê berdewam dike ku ji bo xwendekarên
dibistana amadeyî û amadeyî, ku ragihandine,
piraniya bûyerên ciwanên nû li wîlayeta St.
Sibê, Serekê Seretayî yê Bayless Aaron Kohler dê
nameyek berfireh ji dêûbavên K-2 re bişîne, û
vebêje kîjan xwendekar dê beşdarî bibin û kengê,
pêşandanên tenduristiyê yên rojane û rêgezên din ên
ku dê werin bicîh kirin.
Em hêvî dikin ku xwendekar vegerin wargehê. BSD
dê her tedbîrek bigire ku zarokên we û mamosteyên
me / karmendên me di ewlehiyê de bimînin dema ku em ji nû ve fêrbûna xwe-kes bigirin.
Ji dil,
Ronald J. Tucker

