Шановні родини Шкіл Банком Каунті BCS:
Дякую за терпіння, коли ми вдосконалюємо наші плани та готуємось до дво-тижневого закриття школи.
По-перше, починаючи за понеділка 16 березня, батьки та опікуни можуть забрати будь-які потрібні
предмети у наших школах. Будь ласка, приходьте у понеділок між 12:00pm та 6:00pm. Також, і у
вівторок, протягом звичайних шкільни годин. Будь ласка, зателефонуйте до школи, якщо вам потрібен
інший час, щоб забрати шкільні предмети дитини, включаючи комп’ютери, зарядні пристрої чи навчальні
набори (навчальні набори призначені лише для класів К-3). Ми надішлемо окреме оголошення
пізніше, коли ми офіційно запустимо програму Virtual Days. До цього часу батьки можуть вільно
працювати зі своїми дітьми над будь-якими вправами на ваш вибір.
* Зверніть увагу, що BC Early та Middle College мають свій власний календар. Ці учні отримають окремі
інструкції.
Що стосується наших послуг сніданку та обіду: ваші діти (у віці від 2 до 18 років) по бажанню можуть
взяти участь у нашій службі харчування, яка все починається з понеділка, 16 березня. Місцеположення
та час: Сніданок - з 7: 30am-8:30 am, а обід - 11: 30am-1: 00pm
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Oakley Elementary,
Johnston Elementary,
Emma Elementary,
West Buncombe Elementary,
Woodfin Elementary,
Hominy Valley Elementary,
Pisgah Elementary,
Owen High School,
Black Mountain Primary,
Weaverville Elementary,
North Windy Ridge Intermediate,
and, Estes Elementary.

Завдяки нашим партнерам по громаді ми також надамо вам додаткові коробки для їжі для дорослих та
людей похилого віку, які проживають з вами.
Нарешті, що стосується догляду за дітьми, то ми збираємось передавати інформацію щодо
можливостей догляду за дітьми в нашому районі, коли все стане зрозуміло.
На закінчення, щодо до наших загальних вказівок від службовців охорони здоров’я до наших учнів,
просимо вас уникати від великих груп, залишайтеся вдома, якщо це не потрібно, що вам все ж
треба виходити на вулицю, а також дотримуватися тих самих здорових гігієнічних норм, на які
наголошували наші працівники та шкільні медсестри: часто мийте руки, а коли кашляєте
закривайтеся рукавом, залишайтеся вдома, якщо вам стає погано або у вас гарячка, і не
торкайтеся свого обличчя, особливо немитими руками.

