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Drodzy Rodzice i Opiekunowie szkoły numer 34,
Mamy nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, bezpieczni, i znajdujecie momenty odpoczynku i radości podczas
letnich dni. Zbliżamy się w kierunku planowania ponownego otwarcia szkoły. Ja wiem, że jest wiele pytań w
waszych myślach. Kolejne spotkanie z rodzicami odbędzie się 6 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00. Proszę użyć
link poniżej aby dołączyć się do spotkania:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98550299569?pwd=dTB6bWRJaE41amdQU2lWRE4vMGg3QT09
Meeting ID: 985 5029 9569
Passcode: 123456
Ważne aktualizacje:
Zapewnienie wszystkim bezpiecznego i zdrowego środowiska ma ogromne znaczenie. Zrobimy wszystko, co w
naszej mocy, aby to osiągnąć, postępując zgodnie z planami określonymi przez DOE i Departamentem
Zdrowia.
Obecnie zmieniamy rozkład sal lekcyjnych na podstawie ilości dzieci, które pomieści każda sala lekcyjna,
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi odległości pomiędzy uczniami. Między połową a końcem sierpnia
będziemy wysyłać rodzicom informacje odnośnie nowych sal lekcyjnch.
Współpracujemy również z Biurem Zarządzania Przestrzeni, aby znaleźć dodatkowe miejsce, które
gwarantowało by odległość dystansu klas. Będziemy na bieżąco informować wszystkich o tym postępie.
Wszystkie środki bezpieczeństwa są następujące:
➢ DOE zapewni wszystkim szkołom niezbędne materiały, które pomogą chronić uczniów i personel
szkolny przed COVID-19, takie jak: środki do dezynfekcji rąk, mydło, środki dezynfekujące i
termometry.
➢ Wszystkie szkoły będą miały odpowiednie sprzątanie w salach lekcyjnych, łazienkach i obszarach
narażonych na dotyk, tak jak: klamki, wspólny sprzęt i laptopy.
➢ Wszystkie szkoły będą miały wyznaczony pokój izolacyjny oraz personel do nadzorowania tego miejsca
w przypadku, gdy ktoś zachoruje.

➢ Dokładne czyszczenie będzie wykonywane każdej nocy, w którym także będą użyte elektrostatyczne
spryskiwacze.
➢ Każdego ranka, przed wejściem do szkoły określony personel będzie mierzył wyrywkowo temperatury
uczniów i personelu szkolnego, używając bezdotykowego termometru. Codzienne kontrole zdrowia
muszą być przeprowadzane w domu przez rodziny i personel szkolny. DOE uruchomi akcję edukacyjną,
która pokaże rodzicom i personelowi szkolnemu jak ważne są te codzienne kontrole dla utrzymania
zdrowia i bezpieczeństwa społeczności szkolnej. DOE zobowiązuje się również do zakupu termometrów
do użytku domowego dla rodzin, które mogą ich potrzebować.
➢ Zarządzanie uczniami podczas przybycia i opuszczania szkoły aby zmniejszyć liczbę gości z zewnątrz.
➢ Dostęp gości do budynku szkolengo będzie ograniczony w czasie przebywania w budynku.
➢ Przeprojektowanie protokołów ruchu w budynku w celu zmiejszenia zatłoczenia osób.
➢ W budynkach szkolnych wymagane będą maski na twarzy. Wszyscy uczniowie muszą mieć własne
maski na twarzy przychodząc do szkoły. Dla tych, którzy nie mają masek, będą one zapewnione.
Wyjątki będą odpowiednie dla rozwoju i wieku, zgodne z wytycznymi agencji zdrowia i połączone ze
zwiększonym sprzętem ochrony osobistej (PPE) dla personelu. NYCDOE zapewni uczniom i
personelowi środki ochrony indywidualnej do użytku w budynkach szkolnych.
➢ Wszystkie osoby w budynkach szkolnych powinni znajdować się w odległości co najmniej 6 stóp od
siebie. Liczba uczniów będzie drastycznie zmniejszona w klasie, aby umożliwić fizyczną odległość
ucznia od ucznia.
➢ Uczniowie i pracownicy będą mieli zwiększony dostęp i regularne możliwości do mycia rąk lub
używania środka odkażającego do rąk przez cały dzień.
•

Rodzice, którzy nie są gotowi, aby fizycznie wysłać swoje dziecko do szkoły, mogą zdecydować się na
pełną naukę internetową, korzystając z tego linku: http://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference .
Termin zgłoszenia do nauki przez internet jest do 7 sierpnia 2020.

•

Pracujemy nad wdrożeniem Modelu 1B, który pozwoli na podzielenie większości klas na 2 grupy i
uczęszczanie do szkoły przez 2-3 dni w tygodniu. (To jest nasz początkowy plan, ale w miarę jak
zbierzemy więcej informacji powiadomimy rodziców o zmianach).
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Grupa A i B będą na przemian chodzić do szkoły w poniedziałki każdego tygodnia. W jednym tygodniu twoje
dziecko będzie przebywać w budynku szkolnym 3 dni w tygodniu, a w następnym tygodniu będzie przebywać
w budynku szkolnym 2 dni w tygodniu.
W dni, w których nie będzie twojego dziecka w budynku, będzie ono uczyć się przez internet w domu.
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•
•

Dni szkolne dla dzieci będą trwały od 8:30 do 14:00.
Szkoła zapewni opcję “Grab and Go Breakfast” i “Lunch” dla uczniów. Uczniowie będą jedli lunch w
salach lekcyjnych w ramach dnia szkoleniowego.
Wszyscy uczniowie będą musieli mieć własne urządzenia do internetowego uczenia się. Jeśli nie masz
własnego urządzenia, możesz poprosić o IPad z DOE pod adresem
http://coronavirus.schools.nyc/remotelearningdevices. Aby uzyskać pomoc odnosnie Ipad, proszę
skontaktować się z Deise Kowalski pod adresem Dkowalski@schools.nyc.gov

Będziemy na bieżąco informować wszystkich rodziców o otrzymywanych aktualizacjach. Tymczasem mam
nadzieję, że wszystcy są bezpieczni, zdrowi i cieszą się latem.
Z poważaniem,
Carmen Asselta
Dyrektor szkoły

