Aprili 15,2020
Wapendwa Familia za JCPS,
Shukran kwako na kwa mtoto wako na kwa kazi nzuri ya wafanyakazi wa JCPS na, 92%
ya wanafunzi wetu wa ajabu walishiriki katika wiki ya kwanza ya Mafunz Yasiyo ya Kiasili
(NTI) wiki iliyopita. Tunafuharishwa na idadi hiyo. Tuendelee kuhimiza wanafunzi wazidi
kuwasiliana na walimu wao na wanafunzi wenzao wakati huu usio wa kawaida. Haya ni
baadhi ya mambo muhimu ya kupitisha kwako na kwa mtoto wako:


Siku ya Mwisho ya Shule - Siku ya mwisho ya shule kwa wanafunzi imepangwa
sasa kuwa Juni 3. Bodi ya Shule ya Kaunti ya Jefferson imekubali mabadiliko
katika kalenda ya shule jana usiku.



Kupima o Katika kiwango cha shule ya msingi naya kati, maendeleo ya mwanafunzi
yatarekodiwa kama kiwango cha mtaala Kimetizwa Au La.Ikiwa
mwanafunzi “hajatimiza” kiwango, mwalimu na familia watafanya kazi
pamoja kuunda mpango wa kusaidia mwanafunzi kutimiza malengo yake.
o Katika shule ya upili (na masomo ya shule ya kati inayotolewa kwa mkopo
wa shule ya upili), wanafunzi watapokea barua za darasa. Ushiriki katika
NTI unaweza kuboresha daraja ilhali kutoshiriki kutasababisha
Kutokamilika. Kutakuwa na mipango ya wanafunzi wa shule ya upili
kufanya kazi ya ziada ikiwa watapokea " Kutokamilika" somoni.



Kadi za Ripoti
o Kwa sababu ya kufungwa kwa majengo ya shule, kadi za ripoti
hazitatumwa kwa familia. Zitapatikana katika Wavuti ya Mzazi.
o Alama za daraja la msingi za kipindi cha tatu cha kupanga zitatumwa
kwenye wavuti ya mzazi baada ya Aprili 17. Hapa kuna kiungo cha kufikia
Wavuti ya Mzazi ya JCPS.
o Alama za wanafunzi wa shule ya kati na ya upili za sehemu mbili za
mwisho za kupanga zitaunganishwa na kupatikana kwenye Wavuti ya
Mzazi ya JCPS.



Vifurushi - Nakala zilizochapishwa za vifaa vya elimu sasa zinapatikana, pamoja
na Choice Boards, kwenye tviwanda vyetu vya Chakula cha Dharura. Afisa Mkuu
wa Elimu wa JCPS Carmen Coleman anatueleza ni nini iko katika pakiti maalum ya
daraja na maelezo mengine katika video hii: https://youtu.be/e_cWLaEB-Ps
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Chromebook iliyovunjika au isiyohitajika - Ikiwa una aidha ya vitabu vya
Chromebook vya mkopo wa JCPS na haifanyi kazi, AU mtoto wako haiihitaji na
ungependa kuirudisha, jaza fomu hii na tutawasiliana na wewe na maagizo ya jisi
ya kuifanyia.



Nyota za NTI - Mtoto wako ni Nyota ya NTI na tungependa uionyeshe! Shiriki
picha ya mwanafunzi wako na mchoro wa Nyota ya NTI na uhakikishe kuingiza
@JCPSKY na utumie alama yetu ya reli #WeAreJCPSAtHome. Unaweza pia
kuzichapisha na kubandika kwenye jokofu namdirisha nyumbani!
MICHORO YA HABARI ZA KIJAMII
o MCHORO 1: https://bit.ly/NTIStarGraphic1
o MCHORO 2: https://bit.ly/NTIStarGraphic2
o VINAVYO WEZA KUCHAPISHWA:
o RANGI: https://bit.ly/NTIStarFullColor
o NYEUSI & NYEUPE: https://bit.ly/NTIStarBW



Kujitunza - Tunajua wengi wenu mnateseka zaidi wakati mnapojaribu kupambana
na kufanya kazi kutoka nyumbani au kupoteza kazi yako na kuwa msaidizi wa
mwalimu kwa mtoto wako. Tuna mazoezi kadhaa ambayo yanaweza kukusaidia
kujitunza.



Michango ya Chromebooks - JCPS inataka kuhakikisha wanafunzi wote wanapata
kompyuta na kwa hivyo tumeanzisha kampeni ya kununua Chromebooks zaidi
kwa mwaka ujao wa shule. Mpango wa Cheti cha Afya wa Rally na Shirika la
Tusaidie Kukua wamefanya michango muhimu tayari. Ikiwa shirika lako au
kampuni wangependa kuchanga, fuata kiungo hiki na ubonyeze kwenye sanduku
la “Changa”, kasha chagua “Fanya Mchango”.

Ikiwa una maswali yoyote jisikie huru kuwasiliana na JCPS kwa 313-HELP. Asante kwa
kumhimiza mtoto wako kuwasiliana na mwalimu/walimu wao na kufanya vizuri wakati
wa NTI.
Wa dhati,
Mawasiliano ya JCPS
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