Stimate familii a Școlilor Publice din Greenfield :
Sper că sunteți bine în această perioadă de multe schimbări.

După cum ştiţi, după ordinul guvernatorului Baker toate școlile din Massachusetts sau
închis pentru următoarele 3 săptămâni (până pe 7 Aprilie 2020), iar primarul oraşului
Greenfield a închis (până la 8 Aprilie 2020) toate clădirile publice ale orașului, ceea ce
înseamnă că și biroul central este de asemenea, închis pentru public. Cu toate acestea,
dorim să știți că serviciul de Custode (curățenie), lucrătorii Serviciului Alimentar,
Profesorii și Administratorii lucrează și vor să vă susțină în acest timp.
în primul rând,vă rugăm să știți că starea de sănătate a studenţilor noştri şi personalul a
este obiectivul nostru primar,cu acest scop Custodienii noştri lucrează cu

sârguinţă pentru a finaliza o c urățenie profundă și igienizare a t uturor școlilor și
clădirilor noastre. Întrucât acesta este un proces care necesită mult timp, acesta

este încă în desfăşurare şi va dura până la sfârşitul acestei săptămâni. Vă rugăm să vă
alăturaţi pentru a mulțumi întregii noastre echipe de Custodieni!

În al  doilea rând, au fost formate locuri adaugatoare  de masă pentru studenți și
comunitate. Am adăugat Leyden Woods, Oak Courts, YMCA și Days Inn , pe lângă
Newton School, Middle  School și Greenfield High School. Toţi tinerii sunt încurajați să
vină să ia un mic dejun Luat și Plecat  și un prânz gratuit la oricare dintre locurile
noastre de la 11 AM-1PM zilnic. Pentru a respecta regulile d
 e sănătate publică, rugăm
studenții și personalul să mențineți distanţa în siguranță față de ceilalți și reveniți
direct acasă după prânz. Puteți afla informații la zi despre meniurile oferite aici:
in term

https:// w
 ww.gpsk12.org/gps-district-wide/f ood-services/food-menus

în al treilea rând, vrem ca să-i menţinem p
 e elevii angajați în s tudiu și să fie de
ajutor familiilor noastre! Profesorii și administratorii noștri au lucrat din greu pentru a
reuni unele dintre cele mai bune resurse și am lansat o nouă pagină web, astfel încât
să puteți susține studiile copilului dvs. acasă. Profesorii noștri adaugă la aceast
site zilnic! Vă rog verificați aici:

https://w
 ww. gpsk12.org/gps-district/student-family-resources-learning

în sfârşit, deşi nu există încă cazuri c onfirmate de COVID-19 în Greenfield sau
din regiunea Franklin, în conformitate cu Departamentul de Sănătate Public,

vreau să repet că orientările actuale publice necesită ,,distanţarea socială”. Unii
experți descriu acest lucru ca fiind „fără petreceri, fără zile de joaca, fără întâlniri
pe terenuri de joacă."
Părinţi, vă cer ajutorul în r espectarea acestor recomandări importante pentru a
proteja sănătatea celor dragi şi a celor mai vulnerabili membri ai comunităţii noastre.
Pentru mai multe informații, consultați

https:// w
 ww
 .mass.gov/in
 fo-d
 etails/covid-19-state-of-emergency
şi
https: //w
 ww.gpsk12.o
 rg/ g
 ps-central/administration/important-guidance-and-resources-regarding
co
 ronavirus

Vă mulțumim pentru cooperare, înţelegere şi susținere.
Cu sinceritate,
Jordana B. Harper

