Agosti. 21, 2020

Familia ya RPS 205 na wafanyakazi,
Timu langu la usimamizi na mimi tumekuwa tukifanya kazi na Chama cha Elimu cha Rockford ili kukamilisha mpango wetu wa kimsingi
kwa familia yetu ambao huchagua majifunzo ya watoto kwa kuenda jengoni. Kwa kweli tunaelewa mafarakano na wasiwasi hasa kuhusu
na Jumatano.
Kufatana na mpango wetu mpya, Kila Jumatano watoto watasambazwa mapema kwa wanafunzi WOTE wa shule ya msingi ambao
walichagua kusomea jengoni, kuliko mahudhuriko ya shule Jumatano kuweza kubadirika wiki kwa wiki. Hiyo inamaanisha kwamba
wanafunzi wote wa darasa la chekechea hadi darasa la 5 ambao kuchagua kusomea kwenye jengo watashiriki katika kile tunachokita
MSAADA WA JUMATANO, au SHINDA JUMATANO. Na hiyo mpangilio kuanza Jumatano, Septemba 23. Kila Jumatano tutanzikatia
kusaidia wanafunzi ambao wanahitaji msaada, na kazi gumu kwa wale ambao wanafanya wizuri.
Ni hii ambao familia ya watoto wa shule ya msingi wanaweza kutarajia mnamo Septemba:
•
•
•
•
•
•

Jumatano, Sept. 2, siku ya kwanza ya shule: Kwa wanafunzi tu wa chekechea- darasa la 5 walio na majina yao ya mwisho
ambayo yanaanza na A-K watahudhuria shule kwa maelekezo siku nzima. Kwa wanafunzi wote wa chekechea hadi darasa la 5
ambao walichagua kusoma kwenye mtandao watahudhuria majifunzo na maelezo ma saa matano tu.
Alhamisi, Sept. 3: Ni wanafunzi tu wa chekeckea hadi darasa la 5 walio na majina yao ya mwisho ambayo yanaanza na L-Z
watahudhuria shule kwa maelekezo siku nzima. Na wale wote wanafunzi tu wa shule la chekechea hadi darasa la tano ambao
walichagua kusoma kwenye mtandao watahudhuria maelekezo na majifunzo ma saa matano.
Ijumaa, Sept. 4: Wanafunzi wote wa shule la msingi ambao walichagua kusoma kwenye jengo watahudhuria shule siku nzima.
Jumatano, Sept. 9: Wanafunzi wote wa chekechea- Darasa la 5 – Kwenye mtandao-tu na kwenye jengo– watahudhuria shule
kwenye mtandao siku hiyo. Wanafunzi hawawezi kuhudhiria shule kwenye jengo. Wanafunzi wote wa chekechea na darasa la 5
ambao kuchagua kusoma kwenye mtandao watahudhuria maelezo na majifunzo kwa ma saa ma tano.
Jumatano, Sept. 16: Wanafunzi wote wa chekechea-darasa la 5 – kwenye mtandao-tu na kwenye jengo- watahudhuria
majifunzo katika mtandao siku hiyo. Wanafunzi hawawezi kuhudhiria shule kwenye jengo.
Jumatano, Sept. 23: Ratiba fupi ya shule itaanza kwa wanafunzi wote, wa kwenye mtandao na wa kwenye jengo. Siku ya
shule ya msingi itaanza 7:35 a.m. na kusambazwa na 11 a.m. Na tena, wanafunzi wote wata hudhuria katika mpango wa
SHINDA Jumatano .

Shule ya kati & Sekondari: Jumatano – kwanzia na Sept. 2, siku ya kwanza ya shule – Wanafunzi wote wa shule ya kati na Sekondari
watafuata mipangilio ya majifunzo ya shule ya mtandao. Shule ya Sekondari nao pia watafuata mipango ya SHINDA Jumatano kwanzia
Sept. 23 ambayo itakuwa na siku fupi ya majifunzo ya kwenye mtandao:
• Shule ya Kati Masomo ya Mtandao itaanza na 9:15 a.m. na kumalizika na 1 p.m.
• Shule ya Sekondari Masomo ya Mtandao itaanza na 8:20 a.m.na kumalizika na 12:20 p.m.
Ratiba hii ya Jumatano iliyosasishwa haijumuishi wanafunzi wa darasa ya utoto wa mapema. Wanafunzi ambao wanahudhuria shule ya
Maria Montessori katika Marsh – ni pamoja na wanafunzi ya umri wa miaka 4 – watafuata Ratiba ya Jumatano ya shule ya msingi ambayo
ni pamoja na siku ya mahudhuriko na kusambazwa kwa mapema.
Nina matumaini kwamba habari hii ambayo iliyosasishwa hutoa msimamo na utabiri Zaidi kwa familia zetu za msingi. Tafadhali, ufuate
linki hii – au ikiwa unasoma hii Peachjar, Bonyeza kifungo juu KWA MAJIFUNZO ZAIDI – kwa sasisho FAQs kutokea kwa Let’s Talk!
Tafadhali uendele ku gawanya maswali yako kupitia Let’s Talk! au wasiliane na wafanyakazi ya ofisi kuu ya shule yako.
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