
January 21, 2022 

Dear Parent/Guardian: 
 
This is our weekly communication to inform families about the number of positive COVID-19 cases in the district.  
 

Building # of positive cases 
Paradise Elementary School 7 
Salisbury Elementary School 5     
Pequea Valley Intermediate School 0 
Pequea Valley High School 7 

Due to the number of positive cases this week, we will be completing additional cleaning and disinfecting over the 
weekend in all of our buildings.  

Free At-Home COVID tests are available. Please visit https://www.covidtests.gov/ if your family would like to 
receive these tests for your household.    

 
Thank you for your continued support.   
 
Sincerely, 
 
Dr. Erik B. Orndorff 
 
 
 
 
214 de enero de 2022 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Este es nuestro comunicado semanal para informar a las familias sobre la cantidad de casos positivos de COVID-19 en el 
distrito. 
 

Edificio # de casos 
positivos 

Escuela Primaria Paraíso 7 
Escuela Primaria Salisbury 5 
Escuela Intermedia Valle Pequea 0 
Escuela Secundaria Valle Pequea 7 

 
Debido a la cantidad de casos positivos esta semana, completaremos limpieza y desinfección adicionales durante el 
fin de semana en todos nuestros edificios. 
 
Las pruebas gratuitas de COVID en el hogar están disponibles. Visite https://www.covidtests.gov/ si su familia 
desea recibir estas pruebas para su hogar. 
 
Gracias por su continuo apoyo. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Erik B. Orndorff 
 
 



Ngày 21 tháng 1 năm 2022 
 
 
Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ: 
 
Đây là thông tin liên lạc hàng tuần của chúng tôi để thông báo cho các gia đình về số trường hợp dương tính với COVID-
19 trong học khu. 
 

địa điểm xây dựng # trường hợp tích 
cực 

Trường tiểu học Paradise 7 
Trường tiểu học Salisbury 5 
Trường trung cấp Pequea Valley 0 
Trường trung học Pequea Valley 7 

 
 
Do số ca khả quan trong tuần này, chúng tôi sẽ hoàn thành việc dọn dẹp và khử trùng bổ sung vào cuối tuần trong tất cả 
các tòa nhà của chúng tôi. 
 
Có sẵn các bài kiểm tra COVID tại nhà miễn phí. Vui lòng truy cập https://www.covidtests.gov/ nếu gia đình bạn muốn 
nhận các xét nghiệm này cho hộ gia đình bạn. 
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 
 
Trân trọng, 
 
Tiến sĩ Erik B. Orndorff 
 


