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Tîrmeh 2 8 , 2020
Civata Xwezayî ya Bayless,
Ez dixwazim di derheqê pêvajoyên biryardayîna me de rojaneyek kurt ji we re peyda bikim ji ber ku em
dixebitin ku vegera çêtirîn a hînkirinê di vê çolê de dema ku em bi pandemîk ve mijûl dibin binirxînin.
Her weha ez dixwazim ji bo bîhnfirehiya we spas bikim ji ber ku em di vê dema herî nediyar de bi hev
re kar dikin.
Wekî ku min di nameya xwe ya 20ê Tîrmehê de destnîşan kir, Bayless li dê û bav bijare pêşkêşî
xwendinê dike ka xwendekarê / a / a / ê çawa dema ku ewle bimîne ji bo fêrbûna li hundur fêr bibe dê
bijî . Di hefteya borî de, Wezareta Tenduristiyê ya eyaleta St. Louis û Rêveberê eyaleta St. Louis
berdewam in ku dibistanên nû nêzîk dibin, di dibistanan de bi sekinîn di vegerê li xwendina hundurîn.
Wek mamosteyek, ez bi dilsoz bawer im ku li şûna perwerdehiya kesane zarokek çênebû. Lêbelê, divê
em bi baldarî bifikirin ku rêberên me ji hêla rayedarên tenduristî yên herêmî û Rêvebirê wîlayetê ve ji
me re hatine pêşkêş kirin.
Di hefteya çûyî de, dêûbavan Bayless hate dayîn ku xwendekar (s) xwe li Akademiya Virtual a serhêl
qeyd bikin. Bayless naha heya Wednesdayarşemî, Tebax 5, heya seyrûbera serlêdana All Virtual dirêj
dibe. Heya heya naha , encam diyar dikin ku zêdetirî 40% ji dêûbavên me ji bo xwendekar (an) xwe
Akademiya Virtual hilbijartine.
Ji ber alozbûna dozên COVID-a li eyaleta St. Louis County û pêşniyarên ji eyaleta St. Louis County, ev
tiştê ku em di derbarê destpêka vê salê dibistanê dizanin ev e:
Bayless li ser vebijarkên karmendên me û îhtimala modela A / B Cohort dihesibîne heke / dema
ku çûyîna hundurîn li gorî rêgezên wîlayetê şêwirmend e. Modelek A / B Cohort dê rê bide nîvê
xwendekarên me ku di rojên alternatîf de biçin dibistanê, digel vê yekê her roj yek hefte ji bo
fêrbûna serhêl.
•

Karbidestên navçeya Dibistana Bayless nuha meriv meriv meriv meriv destpêka sala xwendinê
bi Modela Fêrbûna Zûrekî ji bo hemî xwendekaran dihesibîne .
•

Dê biryarek dawî li ser kîjan rêbazê hîndarîyê were bikar anîn da ku sala pêşiya dibistanê di
pêşeroja nêzîk de were destpêkirin.
•

Carek din, em di vê wextê zehf zehmet de xebitîn û ez ji we re spas dikim. Em ê di demek nêzîk de
werin ba hev.
Dilrast,
Ronald J. Tucker

