Dragi familii a Școlilor Județului Buncombe:
Vă mulțumim pentru răbdare, întrucât ne perfecționăm planurile și ne pregătim pentru această închidere a
școlii de două săptămâni.
În primul rând, părinții și tutorii pot prelua orice obiecte necesare din școlile noastre începând de Luni, 16
Martie. Vă rugăm să veniți Luni între orele 12:00 și 18:00. Iar Marți, în orele școlare normale. Vă rugăm să
apelați școala dacă aveți nevoie de un timp alternativ pentru a prelua articolele școlare ale copilului dvs.,
inclusiv dispozitive, încărcătoare sau seturi de învățare (kiturile de învățare sunt doar pentru clasele K-3). Vom
trimite un anunț separat mai târziu când vom lansa oficial Zile Virtuale. Până atunci, părinții sunt liberi
să lucreze cu copiii lor la orice activități de îmbogățire la alegere.
*Vă rugăm să rețineți că Colegiul Devreme și Colegiul Mediu din Județul Buncombe sunt pe calendarul propriu.
Acești studenți vor primi instrucțiuni separate.
În ceea ce privește serviciile noastre pentru micul dejun și prânz, dacă copiii dvs. (între 2 și 18 ani) ar dori să
participe la serviciul nostru de masă care începe Luni, 16 Martie, locațiile și orele sunt următoarele:
Micul dejun este 7:30-8:30 și Prânzul 11:30-13:30.
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Școala Elementară Oakley,
Școala Elementară Johnston,
Școala Elementară Emma,
Școala Elementară West Buncombe,
Școala Elementară Woodfin,
Școala Elementară Hominy Valley,
Școala Elementară Pisgah,
Liceul Owen,
Școala Primară Black Mountain,
Școala Elementară Weaverville,
Școala Intermediară North Windy Ridge,
și Școala Elementară Estes.

Mulțumită partenerilor noștri din comunitate, vă vom oferi, de asemenea, cutii alimentare suplimentare pentru
adulții și vârstnicii care locuiesc în casa dvs..
În cele din urmă, în ceea ce privește îngrijirea copiilor, vom transmite informații cu privire la oportunitățile de
îngrijire a copilului din raionul nostru, odată cu finalizarea acestora.
Ca încheiere, îndrumările noastre generale de la oficialii de sănătate către studenții noștri sunt vă rugăm să
evitați să vă adunați în grupuri mari, să stați acasă dacă nu este necesar să ieșiți și să mențineți aceleași
standarde de igienă sănătoase subliniate de personalul nostru și asistenții școlari: spălați-vă frecvent mâinile,
acoperiți tusea cu mâneca, rămâneți acasă dacă vă simți rău sau aveți febră și evitați să vă atingeți fața, mai
ales cu mâinile nespălate.

