Agosti 30, 2020
Kwa familia na wafanyakazi wa RPS 205,

Kutokana na usumbufu wa teknolojia umefanya RPS205 kuchelewesha kuanza kwa shule kutoka Jumatano,
Septemba 2, hadi Jumanne, Septemba 8. Viongozi wana wasiwasi juu ya kukimbilia kwanza kufungua shule bila
mafunzo na maandalizi yanayofaa kwa wafanyakazi katika mwaka wa shule ambao haujawahi kutokea ambayo
kutegemea majifunzo ya kuenda jengoni na ya mtandao. Na kwa sababu ya hiyo, tulifanya uamuzi mgumu
kuchelewesha kuanza kwa shule hadi baada ya sikuku ya wafanyakazi.
WANAFUNZI & FAMILIA: Siku ya kufungua shule sasa ni Jumanne, Septemba 8.
•

Kwa wanafunzi wote wa shule ya kati na sekondari (6-12) watafuata ratiba ya saa zao za mara kwa mara
na ratiba ya kengele ya kubadiri darasa itakuwa iyoiyo Jumanne, Septemba 8 kwa wanafunzi wote wa
mtandao na wa jengoni. Kwa wanafunzi wa Shule la kati na la sekondari ambao wanaenda jengoni
wanapaswa kupanga kuhudhuria shule ya kuenda jengoni kwa mara ya kwanza Alhamisi, Septemba 10.

•

Wanafunzi wa shule ya msingi (K-5) ambao walichagua kuenda jengoni:
-Jumanne, Sep. 8: Jina la mwisho A-K watahudhuria jengoni; Jina la mwisho L-Z watabaki nyumbani
-Jumatano, Sept. 9: Jina la mwisho L-Z watahudhuria jengoni; Jina la mwisho A-K watabaki nyumbani.
-Alhamisi, Sept. 10: Siku kamili ya mahudhurio kwa wanafunzi wote wa chekechea- darasa la 5.
-Ijuma, Sept. 11: Siku kamili kwa wanafunzi wa chekechea – Darasa la 5.

•

Wanafunzi wa shule ya msingi ambao walichagua masomo ya mtandao tu wataingia ili kuungana na shule
ya mtandao Jumanne, Sept. 8, na wataendelea kuungana na masomo ya mtandao wiki nzima.

•

Shule ya utoto wa mapema: kwa wote wa majifunzo ya kuenda jengoni na ya mtandao itaanza Jumanne,
Sept. 8. Familia zitapokea habari Zaidi hivi karibuni.

WAFANYAKAZI: Siku ya taasisi ya walimu ya Jumatatu na Jumanne wiki hii imepangwa kwa siku ya Jumanne na
Ijumaa. Tunaomba radhi kwa mabadiliko kufanyika dakika za mwisho. Tafadhali usifanye kazi yeyote katika
SeeSaw, Google Classroom, Schoology or Class Link hadi utakapoombwa kufanya hivyo.
SABABU YA MABADIRIKO: Tafadhali kujua kuwa mifupo na data zetu ni salama. Tunataka kuhakikisha kwa
familia zetu na wafanyakazi kuwa hii SIO shambulio lingine la mtandao wetu. Ukosefu wa mtandao huu
umechelewesha maandalizi kutoka katika timi yetu ya teknolojia kurudi shuleni kwa siku tatu. Kutangaza mwanzo
ambao umecheleweshwa kwa hapa sasa inaruhusu wasimamizi wetu, timu la IT, walimu na wafanyakazi
kurekebisha na kutoa mwanzo mzuri wa shule kwa wanafunzi na familia.
Tunaomba radhi kwa familia na wafanyakazi kwa usumbufu. Tutaendelea kugawanya habari mpya ili kusaidia
familia zetu waweze kuzunguka siku za kwanza za shule. Tunashurukuru kwa uvumilivu wa kila mtu kwa wakati
huu. Asante.

