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6ê Tebaxa 2020-an
Civata Xwezayî ya Bayless,
Ew bi dilek giran e ku ez îlan dikim Bayless dê vê salê di dibistanê de bi rengek bi tevahî virtual dest pê
bike. Roja destpêka dibistanê ji Duşemê, 31ê Tebaxê, 2020 ve hatî guhertin. Van guhertinan encama
pêşniyarên min ji Desteya Perwerdehiyê ya Bayless, ku ew onarşemiyê, 5ê Tebaxê qebûl kir.
Wekî ku min di nameyên xwe yên berê de ji we re destnîşan kir, rêjeya domdar a belavbûna COVID-19
li devera St. Louis, sedema ku Wezareta Tenduristiya wîlayeta St. Louis hilda ye ku tevgeriyan bike û
pêşnîyarên têkildarî dibistanan bide. Hemî serokên dibistanên St Louis County di 30ê Tîrmehê de
nameyek ji Wezareta Tenduristiyê ya eyaleta St. Louis werdigirtin. Di nameyê de, bi beşdar, wiha hate
gotin:
Ji ber ku piraniya dibistanên wîlayeta St. Louis County di nav çend hefteyan de sala xwe ya
dibistanê dest pê dikin, ne pêkan e ku belavbûna vîrusê têra xwe kontrol bike da ku ji bo nêzîkê
300,000 xwendekar û 25,000 mamoste tevde dibistanê temam bikin bêyî xetere. ji derketinên
girîng. Ji ber vê yekê, ew pêşniyara tund a Wezareta Tenduristiya Gel e ku hemî dibistan dest bi
semesterê bikin wekî wekî hawîrdorek virtual ji bo parastina xwendekar, karmend û malbatan
biparêzin.
Em pê nerazîbûna ku ji we yên ku we texmîn kirine û vebijarka perwerdehiya hundurîn hilbijartine fam
dikin. Rêveberên BSD û tîmên mamosteyan di nav hefteyên çûyî de bêtifaq xebitîn, da ku hewl bidin
ku wê biqewimin. Em fêm dikin ku cîhê herî çêtirîn ji bo fêrbûn û mezinbûna xwendekaran di navbêna
kesk de ye ku bi mamosteyek pir jêhatî û piştgiriya civakî ya hevalan re heye.
Dema ku ev nûçe ji bo me hemûyan dilşikestî ye, mamoste û rêgezên me dilsoz bimînin ku Bayless ji
xwendekarên xwe re ezmûna perwerdehiya çêtirîn a mumkin e ku di bin şert û mercan de peyda dike.
Dê prensîb heta roja înê, roja Fridaynê, 7ê Tebaxê, dê bêtir agahdarî-avahiyan, û hem jî formek
qeydkirinê, parve bikin.
Forma qeydkirinê ya ku hûn ê ji rêvebirê xwe bistînin agahdariya krîtîk digirin da ku ji me re bibin
plansaz. Dibe ku hin agahdariyan xuya dikin ku berê lê hatine pirsîn. Lê ji ber ku mercên guhartinê têne
dayîn, agahdariya nûvekirî pir girîng e ku em dixebitin ku xwendekarê / a we ezmûna perwerdeya
çêtirîn gengaz peyda bikin.
Di vê dema herî dijwar de, ez tê bîra min ku Bayless xwendekar, malbat û karmendên çêtirîn e. Sereng
û têgihîştina we, dema ku em li ser vê pandemiyê tevdigerin, têne pejirandin û pesnkirin.
Sincerely,
Ronald J. Tucker

