شينکټيټډي سټي سکول ډسټرکټ
108 Education Drive

Schenectady, NY 12303-1238
د تعليم بورډ
جان فولي ،رئيس کيترين سټيفنز ،مرستيال رئيسه
اندريو چسټنټ دهرم آر۔ هيټالل کيترين ای۔ ليوس اين ايم۔ ريلي بارنس اي ريويرا
د سرپرست
دفتر

اپريل 2020 ,10

ډاکټر ايرون بوچنياک
قايم مقام
سرپرست
ډاکټر پيټريشيا پاسر
مرستيال
سرپرست

ګرانو والدينو ،ساتونکو او پاملرنه کونکو،
زه هيله لرم چې دا ليک تاسو او ستاسو کورنۍ ښه ومومي .زه نن ليکم ،ترڅو تاسو ته د ښوونځي
وضعيت په اړه يو څه نور تازه معلومات او جون ريجنټ ازموينو په اړه مهم معلومات وړاندی کړم.
د دوشنبي په ورځ ،د اپريل په  ،6والي انډريو کوومو اعالن وکړ چې د نيويارک ايالت د ښوونځيو تړل
به دوه نورې اونۍ وغځول شي .نو ځکه ،ټول ښوونځي به د  2020کال د اپريل  29پورې بند پاتې
وي .پدې وخت کې به آنالين الرښوونې دوام ولري .څه رنگه چی معلومات ترالسه کوو نو موږ به
تاسو ته سم دالسه په دي اړه خبرتيا درکوو.
د نيويارک ايالت د تعليم څانګې هم اعالن وکړ چې د جون  2020ريجنټ ازموينې لغوه سوي دی .زده
کونکي به له ازموينو اخيستلو پرته د ډيپلوما کريډيټ ترالسه کړي .زده کونکي به د ال زياتو معلوماتو
او د دې اړتياوو جزياتو سره خبر شي.
د خواړو توزيع
پداسې حال کې چې موږ زده کونکو ته د ناري او ډوډۍ چمتو کولو ته دوام ورکوو ،موږ د بس مهال
ويش کې بدلون راوستی .د دوشنبه ،اپريل 13 .وروسته ،خواړه به هره اونۍ د دوشنبه ،چهارشنبه او
جمعې په ورځو بسونو تمځايونو ته د  #410الرې څخه تر  415#توزيع شي .مهالويش زموږ په ويب
پانه کې پوسټ شوی.
پدې ورځو کې به زده کونکي د يو پرځای د دوو ورځو په ارزښت خواړه ترالسه کړي.
د سهار  11بجې د خواړو توزيع لپاره پليزنټ ويلي ( )Pleasant Valleyتمځای د مونټ پليزنټ مډل
( )Mont Pleasant Middleښوونځي ته بدل شوی.
بريښنايی توکی ته اړتيا لرئ
که ستاسو ماشوم اليکترونيکي وسايلو ته اړتيا ولري ،مهرباني وکړئ د  Let’s Talkله الرې سمدستي
موږ سره اړيکه ونيسئ .دا لينک زموږ د محلی ويب پانه کې د  COVID-19معلوماتو الندې موندالی
شی.
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د بودجې په اړه نظرياتو تبادله
د نيويارک ايالت په بوديجه کې د  COVID-19اغيزې له امله ،ښوونځي به د فاؤنډيشن مرستې (دولتي ښوونځيو مرستې) کې
هيڅ زياتوالی ترالسه نکړي .دا په جنوري کې د والي اصلي وړانديز کې ډراماتيک بدلون او د پام وړ کمښت دی .د ورته په
څير ،ښارگوټی د  4.6مليون ډالرو بوديجې کسر سره مخ دی.
موږ ستاسو مرستې ته اړتيا لرو او له تاسو څخه غوښتنه کوو چې خپل نظرونه او فکرونه شريک کړئ چې تاسو څنګه فکر
کوئ موږ کولی شو ډير موثر اوسو او  /يا هغه څه چې تاسو فکر کوئ موږ کولی شو بوديجې له مينځه يوسو ترڅو لګښتونه
کم کړو .زموږ د ولسوالۍ ويب پانه د آنالين فکر تبادله پيل کړې ده او يا کوالی شئ دلته ورشئ:
 .https://my.thoughtexchange.com/795134327د نظرياتو تبادله د اپريل تر  21پوری دوام درلودای شی.
ستاسو ګډون مهم دی .د نظرياتو تبادلی ( )ThoughtExchangeپايلې به شريکې شي.
د ښوونځي د حالت په اړه معلومات په چټکۍ سره بدليږي .موږ به تاسو ته د معلوماتو چمتو کولو ته دوام ورکړو لکه څنګه
چې موږ يې ترالسه کوو .مهرباني وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چې موږ ستاسو د تليفون صحيح شميره لرو .او مهرباني وکړئ
ډير وختونه د تازه معلوماتو لپاره ويب پانه وګورئ.
ستاسو د همکارۍ او دوامداره مالتړ لپاره مننه.
په درنښت،
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