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!ాధ$%&'నంత వరక. సూ1ల.ల3 ఆ56గ$వంత%&'న 89:$ర;< లను ఉంచ@:ABC, DEFాG @HIాJK %&ంM NOPQ  IRS FాT U ల3 

Vే5Xందుక. మ[క. అవBాశం ఉం9^, ఇ9^ 56గల`ణ:ల. లbA, cా$BCdG cefంచుBgక.ం@: ఉం@H, Bgh i BాంటklK ల.Fా 

గm5nQంEనcా5nA పSp56q ప5rsHంచడం మ5nయm BాvరంటwౖG సమయంల3 సూ1ల.ల3 ఉం@ేందుక. అనుమpసుQ ం9.̂ ఈ 

Bార$కTమం పz5nQFా సvచ{ందం, అf| ేసూ1ల.ల3 బN~ర�తం Bావడం వలh  Bాh సులక. దూరం Bావడం లb9: Bాh సుల నుంE 

|�లFnంVే ఆప�G లను తFn�ంVేందుక. క.ట�ంబkలక. మ5nA� ఆప�G లను అం9^సుQ ం9^. 

 
ఈ "#$ %ా' ( ఏ*ధం%ా ప./ేసు3 ం45?  

 
• ఇ9^ 56�cా5r ఉEత టw�ిKం� IRS FాT U. � 89:$5n� బN~ర�తం అfన తర;cాత 56� 7 వరక. సూ1ల.క. మmందు 

పSp56q టw�ిKం� ��ంటJ క. 5ాcా�. � �డ�  ఏడ�56�లIాట� టw�K  Vేయబడ|:డA 9�A అర<ం Bాదు- V:ల[మం9^ 

89:$ర;< ల. తక.1వ56�ల. ప5rsHంచబడ|:ర;, ఎందుకంట� బN~ర�త%&'న తర;cాత B�A� 56�లక. మ[తS%� %�ం 

తరచుFా Iా�ట�� BXసులను కనుF�ంటkం. 

 
• 56� 7 cా5ాంతరంల3 వE�నటhf|,ే IRS FాT U పz5nQ Vేయ@:ABC 89:$5n< !R మcారం �:డ� 5ాcా�d ఉంట�ం9^. ఈ 

��ౖల�M IRS FాT U B�రక., �ర; టw�ిKం� ��ంటJ క. 5Xప� లb9: �కTcారం �:డ� వE�నప� డ� పSp 89:$5n< B�రక. టw�ిKం�  

Eవ5n |ే9�A %�ం ధృ¢క5n!ాQ ం. ఏ9ై�: భ8ష$త¦Q  ఎld IRh జJ B�రక., 89:$ర;< ల. బN~ర�త%&'నట�h Fా 

|ె�యజX�ినప� డ�, �ర; ఈ |ే9�లను అందుక.ంటkర;. 

 
• ప$6789 *4:;ర=> ల@ ప7ABCంDన తర=Gాత, Gార= ఒక "ాJ . అందుక@ంటOర= మ7QయS ఆ 78U సూWల@క@ 

GXళZగల@గS\:ర=. ప$6 సూWల@ ]^రక@ 7Q"# 7Q_ం` సమయaలను 45గSవ చూడంeC—*4:;ర=> ల@ జgh\: /ేiిన సమయం 

కంటk మSందు 7ాకlడదు. 

 
• ఇ9^ 56గల`ణ:ల. లbA 89:$ర;< ల B�రక. మ[తS%�. � 89:$5n<BC ఏc¨ౖ�: ల`ణ:ల. ఉ�:� లb9: ల`ణ:ల. అ©వృ9^<  

Vెందుత¦�:�, cార; టw�ిKం� ��ంటJ క. 5ాలbర;. � 89:$5n<BC 56గల`ణ:ల. ఉన�టhf|ే !ాధ$%&'నంత తvరFా  PCR 

VేfంచుBgcాలA %�ం �క. సలª ఇసుQ �:�ం. 

 
• 89:$5n<|«Iాట�Fా �¬5ంM లb9: Fా5n�యG ఉం@:� మ5nయm Iాల®� నడం B�రక. సమ¯p పతSం��ౖ సంతకం Vేయ[� 

(°ారం జతVేయబ@Hం9^, అందువలh  �ర; 9:AA �ిSంM Vే�ి, �|« ±సుB�A 5ాc²చు�. �క. �ిSంటJ య[Bd� 

లbనటhf|ే, ��ంటJ ల3 క³@: మ[ వద́ Bా�ీల. ఉంటkf. °ా5ాA� ఒక1!ా5n మ[తS%� సంతకం Vేయ[�.) 

 
• ఇ9^ 5ా$�ి· టw�K  (అంట�, ఇ9^ �:�ిBా క.హరంల3 ఎక.1వ దూరం c¨ళhదు). ఇ9^ సvయంFా Vేసుక.�e9^. అంట�—మ[ 

�ిబºం9^ పర$ce`ణ BCంద—� �డ�  తన మmక.1ల3ABC సvయంFా !ాv» ��ట�K క.ంటkడ�. Eన��ిలhల త�hదండ�S ల. 



cా5n �ిలhల మmక.1ల3 !ాv» A ఉంచు|:ర;.  

 
m: *4:;7Q> అర=n డo అ. m:క@ ఎలa \ెల@సు3 ం45? 

 
• సూ1ల. ల3పల ఎld IRh జJ క. గm5¼న TSD 89:$ర;< ల. ఎవ5¼�: ఈ MDHHS Bార$కTమ[ABC అర;½ ల.. దురదృషKవ¾ాత¦Q , 

%�ం త�hదండ�S ల., ఇతర |«బmట�K వ�ల. లb9: టkS c¨P ట¿U ల. లb9: @:$Gd Bాh సుల. వంట� �:G-TSD Bార$కల[Iాల3h  

బN~ర�త%&'న 89:$ర;< లక.  ప5r` AరvN~ంచం. 

 
• ఇంట� BాంటklK ల. (Bg8· క. Iా�ట�� Fా ప5rsHంEన |«బmట�K వ� లb9: త�hదండ�S ల|« Aవ�ిసుQ న� 89:$ర;� ల.) ఇప ట�BÀ 

|«బmట�K వ� 10 56�ల BాvరంటwౖG సమయ[A� పz5nQ Vే!ాQ ర;, అf| ే56� 11న టw�K  అవ�M Bార$కTమ[A� 

ISా రం©ంచ@:ABC అర;½ ల., ఇ9^ ఇప� డ� ఉన� 20  56�ల BాvరంటwౖG సమయ[A� సFాABC తFn�సుQ ం9^. �క. ప5n�ి�p 

వ5nQ�¬Q , మ5nయm �ర; 9�AA అందుక.ంట�, అప� డ� � 89:$5n< 5Xప� టw�ిKం� ��ంటJ క. 5ావ@:ABC అర;½ డ�. 

 
mrను sాt .క uారviీ లx4: ఆసుప6$లy m: అంతట mrను టzJ_  /ే{ంచు]|వ/:}? హ� ( టzJ_  గS7QంD ఏ�ట�? 

 
• పSసుQ తం, మ[ 56�cా5r టw�ిKం� IRS FాT U క. �ర; మ[ టw�ిKం� BXం9:S ABC 5ాcా�d ఉంట�ం9^, త9:v5ా � 89:$5n< 

సూ1ల.క. %�ం ఖE�తంFా � ఫ�|:లను |ె�యజXయగల.గm|:ం. Bార$కTమం B�రక. MDHHS Aబంధనల 

పSBారంFా, %�ం cా5n మ[ర�దరÃBాలను Iాట�ంV:� మ5nయm �:ల.గm గంటల3h ప� Iా�ట�� BXసులను Ace9^ంV:�d 

ఉంట�ం9^. 9�ABC అదనంFా, 89:$5n� సూ1ల.ల3ABC పSceÄంV:లA Bgర;క.న� అ9 ే56� ప5r`ల. Vేయ[� మ5nయm 

ఉదయంపzట బయట V:ల[ తక.1వ టw�ిKం� ��ంటJ ల. |ె5nE ఉంటkf. ఇల.h  లb9: బయట టw�K  ల ఫ�|:లను %�ం 

ధృ¢క5nంచలbం. 

 
m:క@ 4�.లy ఆస]�3 ఉం45, m: *4:;7Q> ]ా�రంటzౖ� లy ఉm:�డo! mrను ఎకWడక@ 7ాGా� మ7QయS ఎప��డo 7ాGా�? 

 
• ఎల[ంట� అIాfంM %&ంM అవసరం లbదు, BాÅ దయVే�ి సహనంFా ఉండం@H—�ÆFా ఉం@ే సమయ[ల3h  ceE 

ఉం@:�d 5ాc²చు�. 

 
టw�ిKం� ��ంటJ టkS Ç ల�5n�ం� ��ంటJ, 1522 ఈ. �� ÈవJ 56డ�� క. పÄ�మంFా ఉం9^.  

 
• దయVే�ి ���ం� క. పశ�మ[న ఉం@ే ల[M ల3 IాJ1 Vేయం@H. ఆ5ంi BgG ల. మ5nయm ‘‘టw�ిKం� ��ంటJ’’ అA మ[J1 

Vే�ిన @ోJ Bgసం చూడం@H. �ర; ఆ @ోJ 9:v5ా మ[తS%� పSceÄంచగల.గm|:ర;. దయVే�ి %&fG @ోJ ల 9:v5ా 

పSceÄంచవదు´ . 

 
టw�ిKం� ��ంటJ 6:45am నుంE 9:30am వరక. |ె5nE ఉంట�ం9^. �ర; ఏ సమయంల3�¨ౖ�: 5ావ@:ABC 

!ాvగpంచబడ|:ర;, అf| ేceE ఉం@ే సమయ[A� కAషKం Vేయ@:ABC, !ాధ$%&'|ే,  NOÊసూ1ల. 89:$ర;< ల. 6:45 



నుంE 7 మధ$, D@HP సూ1ల. 89:$ర;< ల. 7-8am గంటల మధ$ మ5nయm ఎ�%&ంట5r 89:$ర;< ల. 8-9am మధ$ 

5ాcాలA %�ం Bgర|:ం. 

 
• � 89:$5n< టw�K  పz5nQ Vే�ిన తర;cాత, � టw�ిKం� ��ంటJ A 8@HE��డ|:ర; అf|,ే 9^గmవ జË�|: Vే�ిన సమయ[ల 

వరక. � 89:$ర;< ల. సూ1ల.క. 5ావ@:ABC ceE ఉం@:�. ఇ9^ పSp ఫ�|:A� ISా ��� Vే�ి, సూ1Pd క. 

|ె�యజXయ@:ABC మ5nయm � %&fG ఆÌీసు వద́ VెBCం� పSBCTయను �ీK ÍU ల�ౖG Vేయ@:ABC మమ¯�� 

అనుమpసుQ ం9.̂  ఎంతమం9 ̂89:$ర;< ల. Iాల®� ంట��:�ర�e9^ చూడటం 9:v5ా ఈ సమయ[ల3h  మ[ర;  ఉండవచు�- 

ఎవ5¼�: మ[ర; ల. ఉంట� � సూ1ల.క. |ె�యజXయబడ|:f.  

 
��� సూW��: 

అÎెGd & టkS Ç NOÊ : 7:35am 

ఇంట5X�షనP అBాడ� ఈ�K  8:00am 

టkS Ç BాలbÆ మ5nయm B5rJ NOÊసూ1ల.: 8:00am 

 
టO$ � i�ంట� ఫ� టO$ .�ష�  

TCT: 8:15-8:45am 
 
�eC� సూW�� 

బÏలG IాJ1 & ల[రdG: 8:10am 

�ి¯Ð & బÑకJ: 8:35am 

 
ఎ���ంట7A సూW��: 

బÑD�, N~P, మ[5nKP, టkS Ç యÒAయG, cా� & cాటwPd: 9:00am 

బÑ5ా�ం@ో , Bా��Kల3h , ªDలKG, �Ó�:J� & Ô5Xd & ÕRS డJ: 9:40am 

 
�ీ$ సూWల@ 

టkS Ç �ీS సూ1ల.: 9:30am 

 
�ీS సూ1ల., ఎ�%&ంట5r మ5nయm D@HP సూ1ల. త�hదండ�S ల. తమ �ిలhల|« Iాట� టw�ిKం� Iా� |« సూ1ల.ల3ABC 

న@HEc¨ళhవచు� (దయVే�ి � సూ1ల. IÖS �ీజJ లను అనుస5nంచం@H, V:ల[ సూ1Pd ల3 త�hదండ�S ల. c¨�ిKబÒ$P ల3�e 

ఉంటkర;) � 89:$5n< తన �¬ర; మ5nయm ఆ 56� |ే9� ce�ిన Iా� A ఇ!ాQ డ�. ఆÌీ� �ిబºం9^ 89:$ర;< ల �¨Fnట�� ఫ�|:A� 

c¨5nÌ�ౖ Vే!ాQ ర; మ5nయm ఆ 56�క. 89:$5n<A సూ1ల.ల3ABC !ాvగp!ాQ ర;. TCT/NOÊసూ1ల. �¬5ంM ల. ���ం� ల3ABC 

పSceÄంV:�dన అవసరం లbదు, అf| ేఫ�|:ల వలh  � �డ�  p5nFn c¨×Øh లA అవసరం లbదA ధృ¢క5nంచుBgవ@:ABC ఐదు 

ADÕాలIాట�, Iా5n1ం� ల[M ల3 Bార;ల3�e ceE ఉం@:�. 

 



ప$శ�ల@m:�యa? దయVే�ి B5rT బ5n¯ం� ªU (kbirmingham@troy.k12.mi.us) లb9: TSD నర;d Stephanie Miller 

(smiller@troy.k12.mi.us.)క. ఇ%&fP పంపం@H. 


