پهیامیكی گرنگ لهالیهن بهڕێوهبهری پهروهردهی قوتابخانهکانی باژێڕی مۆرهێد (براندن لونهك)
بهڕێوهبهرایهتی قوتابخانهکانی باژێڕی مۆڕهێد به پێویستی دهزانێت به دوای ئامۆژگاری و ڕێنماییهکانی کهسانی
پسپۆڕ و شارهزا بکهێت لهبارهی چاودێریکردنی ڕهوشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا.
ئهمڕۆ حاکمی والیهتی مئنیسۆتا (تیم واڵز) لهگهڵ ڕێپدراوی بهشی پهروهرده ( ماری کاثرین ڕیکهر) ڕایانگهیاند
که ههموو قوتابخانهکانی مینیسۆتا دێنه داخستن له بهرواری  3/18ههروهها پالن ههیه که قوتابخانهکان بکرێنهوه
له بهرواری  .3/30ئێمه دهمانهوێ تهندروستی و سهالمهتی قوتابییهکانمان لهسهرووی ههموو شتێکهوه بێت .بۆیه
ئهمڕۆ من ڕایدهگهیهنم که قوتابخانهکانمان دادهخهین لهپێناو کهمکردنهوهی مهترسی باڵوبوونهوهی ڤایرۆسی
کۆڕۆنا.
لهڕۆژانی داهاتوو بهڕێوهبهرایهتی پهروهردهی مۆڕهێد له پهیوهندی بهردهوامدا دهبێت لهگهڵ قوتابخانهکانی تری
والیهتی مینیسۆتا بۆ ئهوهی بتوانین چارهسهرێك بدۆزینهوه که قوتابییهکانمان له ماڵهوه بتوانن درێژه به خوێندن
بدهن ،ئهمه له حاڵهتیك دا ئهگهر داخستنی قوتابخانهکان ماوهیهکی زیاتری خایاند.
بهڕێوهبهرایهتی پهروهردهی مینیسۆتا ههوڵ دهدات ڕێگهی گونجاو بدؤزێتهوه بۆ ئهوهی قوتابییهکان لهماڵهوه
بتوانن وانهکانیان وهربگرن و پهیوهدییان لهگهڵ مامۆستاکانیان ههبێت.
ههروهکوو دهزانن داخستنی قوتابخانهکان بڕیارێکی قوڕسه ،بۆیه ههمووتان دڵنیا دهکهینهوه که له کاتی دهوامی
قوتابخانه:
 ههموو قوتابی و ستافی قوتابخانهکان له شوێنی سهالمهت و تهندروست دا دهبن.ههموو قوتابییهکان خواردنی تهندروستیان پێ دهدرێت.ههموو قوتابییهکان باشترین وانه و ڕێنماییان پێ دهدرێت.مامۆستاکانمان پالنی بههێزیان لهبهردهستدایه بۆ ئهوهی بتوانن وانه و کالسهکان لهدوورهوه بگوازنهوه بۆ
قوتابییهکان به لهبهرچاوگرتنی بارودۆخی قوتابیان :ئهوانهی حالهتی تایبهتیان ههیه ،ئهوانهی به زمانی جیاواز
دهخوێنن ،ئهوانهی بێماڵن ،ههروهها ئهوانهی پشت به خواردنی قوتابخانهکان دهبهستن بۆ ژهمی ڕۆژانهیان.
پێویسته ههندێك شت لهبهرچاو بگیرێت لهو کاتانهی قوتابییهکان له ماڵهوهن:
تکایه با قوتابییهکان سهردانی ماڵی یهکتر نهکهن و لهگهڵ یهکتر کۆ نهبنهوه. تکایه پابهندنی ڕێنماییهکانی تهندروستی بکهن بۆ خۆ پاراستینی له ڤایرۆسی کۆڕۆنا.وهك ههمیشه تهندروستی قوتاییهکانمان لهسهرووی ههموو شتێکهوهیه ،ئێمه دڵنیاتان دهکهینهوه که قوتابییهکانمان
باشترین زانیاری و ڕێنماییان پێ بدرێت .لهڕؤژانی داهاتوو له ههر زانیاری و گۆڕانکاری نوێ ئاگادارتان
دهکهینهوه .باوهڕی تهواوم به ستاف و کارمهندهکانمان ههیه بتوانن بهربهستهکان تێپهڕێنن.
سوپاس بۆ هاوکاریتان له پاراستنی سهالمهتی قوتابییهکانمان.
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