Dragi familii a Școlilor Județului Buncombe:
Vă mulțumim pentru răbdare, întrucât ne perfecționăm planurile în timpul închiderii extinse a școlilor noastre.
Părinții și tutorii pot ridica Marți toate articolele necesare din școlile noastre, în timpul orelor normale de
școală. Vă rugăm să apelați școala dacă aveți nevoie de un timp alternativ pentru a ridica articolele școlare ale
copilului dvs., inclusiv dispozitive, încărcătoare sau seturi de învățare (kiturile de învățare sunt doar pentru
clasele K-3).
Zilele virtuale BCS se vor lansa pentru studenți Miercuri. Vă rugăm să vizitați virtualdays.buncombeschools.org
pentru a afla mai multe. Vă rugăm să stați la curent pentru mai multe detalii.
Serviciile noastre de mic dejun și prânz au început!
Dacă copiii dvs. (între 2 și 18 ani) ar dori să participe la serviciul nostru de masă, care este gratuit, locațiile și
orele sunt următoarele:
Micul dejun este 7:30-8:30 și Prânzul 11:30-13:30 (Luni – Vineri):
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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.

Livrăm, de asemenea, mese în zone cu populație mare din comunitatea noastră. Apelați 828-255-5932 pentru
a ne informa despre nevoile din zona dvs. Vă rugăm să rețineți, trebuie să fiți eligibil pentru acest serviciu.
Datorită partenerilor noștri din comunitate, vă vom oferi, de asemenea, cutii alimentare suplimentare pentru
adulții și vârstnicii care locuiesc în gospodăria dvs..
Our general guidance from health officials to our students is please avoid congregating in large groups, stay
home unless it is necessary to go out and maintain the same healthy hygiene standards emphasized by our
staff and school nurses: wash your hands frequently, cover your cough with your sleeve, stay home if you feel
ill or have a fever, and avoid touching your face, especially with unwashed hands.

