Mai 27, 2020
Wapendwa Familia za JCPS,
Wewe na mtoto mmeweza! Leo ni siku ya mwisho ya shule ya mwaka wa shule wa 2019-20.
Wakati huu haukuwa ule mwisho wa shule tuliotarajia, hakika ni mmoja wa vitabu vya historia,
na tumeshangazwa mara kwa mara jinsi wanafunzi wetu, wafanyikazi na familia walibuni njia za
kuendelea kujifunza.
Sasa kwa vile shule imfungwa kwa msimu wa joto, JCPS inatoa fursi nyingi za mafunzo ya
msimu wa joto ili kuendelea kuwasiliana na kuwasaidia wanafunzi. Mipango hii inafanywa kama
uzoefu wa mtandaoni, ingawaje wilaya itafanya kila juhudi kufanya mafunzo ya uso kwa uso
katika msimu wa joto ikiwa hali itabadilika:

Ligi ya Msimu wa Joto, Juni 22-Julai 31, iko wazi kwa wanafunzi katika daraja za 1-12 na
imeundwa na wazo la kujifunza kwa msingi na mchezo wa video akilini.

Fasihi & Kambi, kuanzia katikati mwa Juni, zimeundwa kwa wanadaraja za tatu, nne na
tano, kuwapa wanakambi fursa ya kujifunza kuhusu sataranji, yoga, karate, hip hop na mchezo
wa vitalu.

AMPED, kuanzia katikati mwa Juni, imeundwa kwa wanafunzi katika daraja la 6 na juu na
itafunza wanafunzi jinsi ya kupakua na kusanikisha utengenezaji w program ya sauti na kuhariri
na jinsi ya kuunda, kuhariri na kuchapisha midundo.


Ili kujifunza mengi kuhusu mipangi, enda kwa wavuti wetu. Tutakuwa tunatuma sasisho na njia
za kufikia uzoefu katika wavuti huu.
Ili kusaidia fursa hizi za kujifunza, wanafunzi waliopokea Chromebooks na/au maeneo
yaliyoadhirika kutoka wilayani watazihifadhi katika msimu wote wa joto. Kwa kuongezea,
tungependa maoni yako jinsi NTI ilifuzu. Maoni yako yatakuwa ya muhimu tunapotathmini jinsi
ya kuboresha ujifunzaji wa mbali, haswa ikiwa tunapaswa kwenda katika hali ya kujifunzia
nyumbani tena katika siku za usoni. Utafiti uko wazi hadi Ijumaa, Juni 12 kwa wazazi na
wanafunzi. Nakala za karatasi zinapatikana pia katika viwanda vyote vya chakula.
Na kuongea kuhusu viwanda vya milo, vitaendelea kuwa wazi msimu wote wa jotokatika ratiba
jiyo hiyo ya Jumatatu-Jumatano na Ijumaa, na viwanda vingine vya sabili kuanzia Jumatatu,
Juni 1. Mabadiliko mengine kadhaa ya kumbuka: Kiwanda cha chakula cha Wilt Elementary
kitafungwa baada ya leo lakini Laukhuf Elementary itafungua kwa milo kuanzia Ijumaa, Mai 29,
na kituo cha Miunganisho Sabili kitakuwa na siku yake ya mwisho Mai 29. Kwa orodha ya
viwanda na nyakati, bonyeza hapa.
Tena, tunajivunia jinsi wanafunzi wetu, wazazi, familia, walimu na wafanyikazi wameshughulikia
tatizo kwa wiki kumi zilizopita. Asante kwa msaada wako na asante kwa kumkabidhi mtoto wako
JCPS. Kuwa na majira mazuri ya joto!
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