
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/7/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט סקול דיסטריקטן מעגן ערלויבן פאר סטודענטן צו גיין אן מאסקעס  
  אינדרויסן

  
  אנווייזונגען וועגן טראגן מאסקעס אינעווייניג ווערן אויף דערווייל נישט געענדערט

  
  אין איינשטימונג זומער קעמפ אנווייזונגען מיט סקול אנווייזונגען ענדערונג ברענגט 

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז סקול דיסטריקטן קענען אויסוועלן צו הייבן דעם  

אנווייזונגען וועגן טראגן מאסקעס אינעווייניג   פארלאנג פאר סטודענטן צו טראגן מאסקעס אינדרויסן.
נג די ניו יארק סטעיט  די דאזיגע ענדערונג ברענג אין איינשטימו ווערן אויף דערווייל נישט געענדערט.

אנווייזונגען אויף סקולס מיט די סי.די.סי. אנווייזונגען אויף זומער קעמפס, וואו אויך אומוואקסינירטע  
  סטודענטן מעגן ארומגיין אינדרויסן אן קיין מאסקעס.

  
עם סטעיט,  "די ציפערן ווייזן אז דער געפאר פון אנשטעקן דורך קינדער איז גאר א קליינע, ספעציעל אין ד

מיר האבן גערעדט מיט די סי.די.סי., און וויבאלד זיי   וואו די צאל פאזיטיוו זענען אויסערגעווענליך נידעריג.
רישן זיך נישט צו טוישן די אנווייזונגען פאר ניו יארק סטעיט אויף עטליכע וואכן, האבן מיר באשלאסן צו 

ר סקולס נישט צו פארלאנגען מאסקעס פאר קינדער  ענדערן די סי.די.סי. אנווייזונגען און ערלויבן פא
"מיר וועלן עס לאזן פאר די לאקאלן סקול דיסטריקטן, און   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. אינדרויסן," 

עס איז גאר וויכטיג אז מענטשן  מיר האבן עס דורכגערעדט מיט די סי.די.סי. און זיי זענען נישט דערקעגן.
יק פון די באשלוסן, און איינזען אז זיי זענען ראציאנעל, און באזירט אויף די  זאלן פארשטיין דעם לאג

מיר האבן יעצט א פירוד צווישן די סקול אנווייזונגען און   לעצטע דאטע און וויסנשאפטליכע אינפארמאציע.
י אנווייזונגען  די קעמפ אנווייזונגען, און עס איז וויכטיג דאס צו פאררעכטן, ווייל אויב מענטשן טראכטן אז ד

  האבן נישט קיין זין וועלן זיי עס נישט נאכפאלגן." 
  

וועלן אלע ניו יארק   האט גאווערנער קאומאו אנאנסירט אז לויט די יעצטיגע קאוויד ריכטונג 24אויף מאי 
סקול יאר וואס  2022-2021פאר ׳אין־פערסאן׳ לערנען פאר דעם  סטעיט סקולס זיך צוריק אויפעפענען 

  אנהייבן אין סעפטעמבער. וועט זיך
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