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Message from the Principal: 

Thank you for a nice week.   

The clouds began to clear this week as many of our quarantined students returned to 

the classroom and the frequency of positive case reports decreased.  Thank you to 

those who have used extra caution by staying out of school and testing when       

symptoms occurred.    

 
I don’t think I have ever been more excited for Picture Day than I am for this year’s on 

Tuesday, October 19th.  I may have taken it for granted in the past, but I certainly 

missed the tradition last year.  We are so happy it is back and that we get to see our 

little friends dressed up and smiling.   

Have a great weekend! 

-Joe 

____________________________________________________________________  

Gracias por una linda semana. 
Las nubes comenzaron a aclararse esta semana ya que muchos de nuestros      
estudiantes en cuarentena regresaron al aula y la frecuencia de informes de casos  
positivos disminuyó. Gracias a aquellos que han tenido más precaución al no asistir a la 
escuela y realizar pruebas cuando aparecieron los síntomas. Mantenga a su hijo en 
casa si hay presencia de:  
CUALQUIER síntoma (s) CLAVE requiere seguimiento o evaluación antes de cualquier 
regreso planificado a la escuela. 
SÍNTOMAS CLAVE: 100.4 F y más, escalofríos, tos nueva incontrolada, dificultad para 
respirar, 
dificultad para respirar, pérdida del gusto u olfato 
CUALQUIER DOS síntomas no específicos requiere una evaluación de seguimiento   
antes de cualquier regreso planificado a la escuela. 
Evalúe otros signos y síntomas inespecíficos: dolores musculares o corporales, dolor  
de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, fatiga, congestión, secreción   
nasal. 
No creo que haya estado más emocionado por el Día de las Fotos que por el martes 19 
de octubre de este año. Puede que lo haya dado por sentado en el pasado, pero  
ciertamente extrañé la tradición el año pasado. Estamos muy felices de que haya    
vuelto y de poder ver a nuestros amiguitos vestidos y sonriendo. 
Ten un excelente fin de semana!  

-Joe 

Keep your child home if there is the presence of: 

ANY ONE KEY symptom(s) requires follow up and or evaluation prior to 
any planned return to school. 
KEY SYMPTOMS: 100.4 F and above, chills, uncontrolled new cough, 
shortness of breath,  difficulty breathing, loss of taste or smell. 
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 Tuesday, October 19th 



谢谢你度过了愉快的一周。 

随着我们许多被隔离的学生返回教室，阳性病例报告的频率下降，本周乌云开始消散。感谢那些在出现症

状时不去学校并进行测试而格外小心的人。 

如果出现以下情况，请将您的孩子留在家中： 

在任何计划返校之前，需要对任何一个关键症状进行随访和/或评估。 

主要症状：100.4 F 及以上，发冷，不受控制的新咳嗽，呼吸急促， 

呼吸困难、味觉或嗅觉丧失 

任何两种非特异性症状都需要在计划返校之前进行后续评估。 

评估其他非特异性体征和症状：肌肉或身体疼痛、喉咙痛、恶心、呕吐、腹泻、头痛、疲劳、充血、流鼻

涕。 

我认为我从未对今年 10 月 19 日星期二的 Picture Day 感到兴奋。过去我可能认为这是理所当然的，但我确

实错过了去年的传统。我们很高兴它回来了，我们可以看到我们的小朋友们盛装打扮和微笑。 

周末愉快！ 

좋은 한 주를 보내주셔서 감사합니다. 

많은 격리된 학생들이 교실로 돌아오고 긍정적인 사례 보고의 빈도가 감소하면서 구름이 이번 주에 맑아

지기 시작했습니다. 각별한 주의를 기울여 등교하지 않고 증상 발생 시 검사를 해주신 분들께 감사드립

니다. 

다음과 같은 경우 자녀를 집에 두십시오. 

하나의 주요 증상은 계획된 학교 복귀 전에 후속 조치 및/또는 평가가 필요합니다. 

주요 증상: 100.4F 이상, 오한, 조절되지 않는 새로운 기침, 숨가쁨, 

호흡 곤란, 미각 또는 후각 상실 

두 가지 비특이적 증상은 계획된 학교 복귀 전에 후속 평가가 필요합니다. 

기타 비특이적 징후 및 증상 평가: 근육 또는 신체 통증, 인후통, 메스꺼움, 구토, 설사, 두통, 피로, 울혈, 콧

물. 

나는 올해 10월 19일 화요일에 Picture Day를 위해 더 흥분한 적이 없다고 생각합니다. 과거에는 당연하게 

여겼을지 모르지만 작년에는 확실히 그 전통을 그리워했습니다. 우리는 다시 돌아와서 옷을 입고 웃고 

있는 우리의 작은 친구들을 보게 되어 너무 기쁩니다. 좋은 주말 보내세요! 

 اچھے ہفتے کے لیے شکریہ۔
اس ہفتے بادل صاف ہونے لگے کیونکہ ہمارے بہت سے قرنطینہ طلباء کالس روم میں واپس آئے اور مثبت کیس رپورٹس کی تعدد میں کمی 
 آئی۔ ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اضافی احتیاط کا استعمال کرتے ہوئے سکول سے باہر رہ کر اور عالمات ظاہر ہونے پر جانچ کی۔
 اپنے بچے کو گھر پر رکھیں اگر اس کی موجودگی ہو:

کسی بھی کلیدی عالمت )عالمات( کے لیے کسی بھی منصوبہ بند سکول میں واپسی سے پہلے فالو اپ اور یا 
 تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔

 اور اس سے زیادہ ، سردی لگ رہی ہے ، بے قابو نئی کھانسی ، سانس کی قلت ، F 40001کلیدی عالمات: 
 سانس لینے میں دشواری ، ذائقہ یا بو کی کمی

کسی بھی دو غیر مخصوص عالمات کے لیے اسکول میں کسی بھی منصوبہ بند واپسی سے پہلے فالو اپ 
 تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔

دیگر غیر مخصوص عالمات اور عالمات کا اندازہ کریں: پٹھوں یا جسم میں درد ، گلے کی سوزش ، متلی ، قے ، اسہال ، سر درد ، تھکاوٹ ، 
 بھیڑ ، ناک بہنا۔

اکتوبر کو تھا۔ میں نے ماضی میں اسے  91مجھے نہیں لگتا کہ میں تصویر کے دن کے لیے اس سے زیادہ پرجوش ہوں جتنا اس سال منگل ، 
 وٹےقدر کی نگاہ سے دیکھا ہو گا ، لیکن میں نے پچھلے سال کی روایت کو ضرور یاد کیا۔ ہم بہت خوش ہیں کہ یہ واپس آگیا ہے اور ہم اپنے چھ

 دوستوں کو ملبوس اور مسکراتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔
 ویک اینڈ اچھا گزرے!

Principal message continued: 



School Picture Day  

Tuesday, October 19th 

Order forms will be sent home prior to picture day. 

 


































