
Taarifa hii ilitafsiriwa kwa kutumia Google Tafsiri, au programu nyingine ya mtandaoni. Tafadhali udhuru 
makosa yoyote. 

Wapendwa familia za CPS: 

Tungependa kuwashukuru kwa uvumilivu wako juu ya siku chache zilizopita wakati sisi kazi ya kufanya 
marekebisho kwa  mtindo wetu mbadala wa kujifunza na kushughulikia ugani wa muda mbali na shule. 

Kipaumbele chetu cha kwanza, katika wakati huu wa kutokuwa na uhakika, ni afya na ustawi wa 
wanafunzi wetu na familia. Kulingana na sharti hilo, mpango huu unaweka mipaka kwa makusudi kile 
tunawauliza wanafunzi na kuweka ratiba maalum kwa ajili ya kujifunza na mawasiliano kutoka kwa 
walimu. Kujifunza vitaendelea. Kwa muda mrefu kama sisi ni nje, njia mbadala ya mafundisho utabaki 
katika nafasi.  Itaonekana tofauti na mbinu za kitamaduni za mafundisho, na tunaendelea kuwa na 
dhamira ya kuwasaidia wanafunzi kuendelea kujifunza. Tunaamini wakati huu kwa wakati haupaswi 
kuathiri juhudi za baadaye za mwanafunzi.  Mpango wetu unaonyesha kwamba imani. Kujifunza itajikita 
katika ukaguzi, uimarishaji, na kuboresha. 

Tumeongeza taarifa za ziada kuhusiana na mpango wetu wa tovuti yetu: www.cpsk12.org/COVID19. 
MASWALI ya familia na wanafunzi yanapatikana pia. 

Hapa chini ni muhtasari wa vipengele vya msingi vya mpango wetu ambao huanzia Jumatano, Aprili 8. 
Leo na kesho zitatumika na walimu na waratibu wa mtaala ili kufanya kazi nzuri mtandaoni na kuamua 
hali ya sasa ya kitaaluma kwa wanafunzi. 

Shule za msingi 

• Pakiti ya ziada ya kujifunza karatasi ni kuwa tayari na itakuwa kutumwa nyumbani. 
• 5TH  graders, ambao wana ipads, itakuwa mpito kwa pakiti karatasi. Bado wanaweza kutumia 

iPads yao kwa kujifunza ziada na kupata rasilimali. 
• Wanafunzi wanahimizwa kwa siku mbadala za kujifunza. Kwa mfano, hisabati siku moja na 

kusoma ijayo. 
• Waalimu watashikilia masaa ya ofisi kila siku kwa ajili ya wanafunzi kama wanahitaji msaada wa 

ziada. 
• Waalimu watatoa majibu, lakini madarasa hayawezi kupewa. 
• Mawasiliano ya halaiki kutoka kwa walimu na shule yatafuata ratiba: 

o Jumatatu: barua pepe kutoka kwa mwalimu wa darasa 
o Jumanne: barua pepe kutoka specials walimu/washauri/nyumbani-shule Wawasilianaji 
o Jumatano: barua pepe kutoka kwa mwalimu wa darasa 
o Alhamisi: updates kutoka kujenga mkuu/shule 
o Ijumaa: barua pepe kutoka kwa mwalimu wa darasa 

Shule ya kati & shule ya upili 

• Fursa za kujifunza zitaeanwa kwa wanafunzi wote kwa njia ya mwisho wa mwaka wa shule na 
itajumuisha mwingiliano wa mwalimu na maoni. 

• Kujifunza itakuwa ni kwa ajili ya sehemu ya kozi/somo. 

http://www.cpsk12.org/COVID19


• Kila eneo la mada litapangiwa siku ya wiki kwa ajili ya mafunzo na mawasiliano ya halaiki 
yanayohusiana. 

o Jumatatu: Math, sanaa nzuri, na wanafunzi wa Kiingereza 
o Jumanne: sanaa ya lugha, PE/afya, kipawa na elimu 
o Jumatano: sayansi, vitendo sanaa, kituo cha kazi, na mafunzo maalum ya wilaya 

madarasa 
o Alhamisi: mafunzo ya kijamii, lugha za dunia, na elimu maalum maeneo yasiyo ya msingi 

(ujuzi wa mafanikio, AC maabara, rasilimali, block kazi, uchunguzi wa kazi kama wao 
kuomba kwa mwanafunzi wako) 

o Ijumaa: furaha siku, Club siku (wakati ambapo klabu, riadha, na shughuli zinaweza 
ukaguzi) 

• Walimu wataendelea kushikilia masaa ya kawaida ya ofisi kwa wanafunzi. 
• Hakuna alama ya barua itakuwa taarifa kwa ajili ya spring muhula 2020. Utendaji wa 

mwanafunzi katika kozi utaoripotiwa kwa kutumia alama ya P (Pass) au IC (haijakamilika). 
• Determinations ya P au IC itajikita kwenye ripoti ya maendeleo ya mpito (IPR) iliripoti tarehe 10 

Machi, 2020. Alama ya IPR ya 60% au ya juu ni P, vinginevyo, IC. Wala alama itakuwa na athari 
yoyote juu ya GPA mwanafunzi. (AP na Karadha mbili Tafadhali pitia taarifa ya ziada hapa 
chini.) 

• Kama mwanafunzi hakupita mkondo kabla ya Aprili 1, 2020, mwanafunzi ana salio la muhula 
kufikia hali ya kupita, kwa msaada wa mwalimu na shule. 

 Mpangilio wa juu (AP) & ya karadha mbili 

• AP na kozi mbili za mikopo itatoa kukamilika kwa kozi ya chuo na na AP maandalizi ya mtihani 
kupitia mwisho wa mwaka wa shule. 

• Kwa wanafunzi waliojiunga na kupata mikopo ya chuo kwa kozi ya mwaka-muda mrefu na 
kuanguka na/au spring muhula wa mikopo dual chaguo: 

o Alama ya pili ya muhula wa CPS itakuwa P au No mikopo (NC). 
o Daraja barua itakuwa kuamua kwa ajili ya ripoti ya chuo, kwa kutumia wastani wa daraja 

ya kwanza ya muhula na pili muhula "daraja," ambayo ni pamoja na kukamilika kwa kazi 
muhimu kwa kupata mikopo ya chuo. 

• Kwa wanafunzi waliojiunga na kupata mikopo ya chuo kwa muhula kozi mbili za mikopo: 
o Alama ya pili ya muhula wa CPS itakuwa P au NC. 
o Daraja barua itakuwa kuamua kwa ripoti ya chuo au chuo kikuu kulingana na kazi 

kufanyika katika muhula kabla ya kufungwa na lazima ni pamoja na kazi ya kukamilika 
muhimu kwa kupata mikopo ya chuo. 

Shule ya mwanafunzi na mwalimu wako itapatikana ikiwa una maswali ya ziada kuhusu mipango ya 
kujifunza.  Zaidi ya hayo, tafadhali angalia habari na rasilimali tumekuwa inapatikana kwenye tovuti yetu 
katika www.cpsk12.org/COVID19. 

Asanteni kwa kuwa wabia wa ajabu nasi. Asanteni kwa kufanya kazi na sisi ili watoto wapate nafasi ya 
kujifunza. Zaidi ya kitu chochote, Asanteni kwa kuwa mpenzi wetu katika kutoa kipaumbele kwa afya na 
ustawi wa familia zetu. 

 

http://www.cpsk12.org/COVID19
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Elimu ya msingi 
Kujifunza mbadala mara nyingi maswali yanayoulizwa 
Ni wakati gani unavyotarajia wanafunzi wetu watarudi shule? 
CPS itaendelea kufuata vikwazo vya ndani na vya serikali na itakuweka updated kama husika 
taarifa juu ya mada hii inakuwa inapatikana. 
Ninaweza kutarajia nini kutokana na mawasiliano ya shule/mwalimu na familia yetu? 
Mwalimu wa mtoto wako atakuwa kuwasiliana na familia kupitia njia nyingi, lakini mara nyingi, 
kwa simu na/au barua pepe. Lengo la mawasiliano haya ni kuhakikisha mtoto wako, na 
familia, kuendelea kuhisi kuunganishwa na CPS, na shule. Kwa njia hii, tunajua wewe ni salama 
na vizuri! Mtasikia kutoka kwa mwalimu wa darasa lako mara nyingi. Mtasikia kutoka kwa 
wataalamu 
Walimu (sanaa, muziki, PE, mshauri wa shule, nk) katika siku za Tuesif 
Kushiriki. Jengo lako kuu itatuma Sasisho kila Alhamisi. 
Ni kwa jinsi gani ninapata Seti inayofuata ya kujifunza pakiti kutumwa kwa mtoto wangu wa 
msingi? 
Wote walimu/majengo, darasa PK-5, itakuwa kutumia kujifunza pakiti kama aina kuu ya 
Maelekezo. Kupitia ukaguzi wa kawaida na wanafunzi, waalimu watahabarisha jengo lao 
msimamizi wa wale wanafunzi kwamba ni tayari kwa pakiti ya kujifunza ijayo, na wale pakiti 
itaumwa kwa moja kwenye nyumba yako. 
Ni chaguo gani nina maana ya kusaidia kujifunza mtoto wangu wa msingi zaidi ya pakiti kwamba 
hutumwa kwa familia? 
Zaidi ya yote, tunataka walimu wetu wanakaa na familia katika wakati huu. Watakuwa 
inapatikana kutoa msaada, mwongozo kwa kazi ya pakiti, na uso wa kirafiki ili kuwaweka 
wanafunzi 
Imeunganishwa. Unaweza pia kuwa na uwezo wa kupata shughuli kwa mawazo ya kuboresha 
kwenye ID ya tamaa-19 
Tovuti: www.cpsk12.org/COVID19. 
Vipi kuhusu mwanafunzi wangu wa daraja la 5? Je, yeye/yeye hoja ya kutoa maelekezo pakiti? 
Ndiyo. Sisi ni kuwataka walimu wote kuhamia pakiti kwa ajili ya mafundisho. Pakiti hizi 
zinategemea 
Viwango vya mafunzo ya Missouri na itahakikisha kuna standardization na kuendelea katika 
kujifunza familia zote za CPS. 
Uliodhibitiwa yangu ya 5 ina iPad yake/yake. Anawezaje kutumia kwa kujifunza? 
Mtoto wako ni moyo kutumia kushikamana  kwa ajili ya Mapitio ya hesabu, St Math, na 
wengine kusoma online 
rasilimali za kujifunza nafasi. Hakuna mafunzo mapya itaongezwa kwa shule za 
Vipi kuhusu viwango vya mafundisho ya Missouri mtoto wangu unakosa hivi sasa? 
Waratibu wa mtaala wa CPS watazalisha orodha ya viwango vya mafunzo ya Missouri ambavyo 
vilikuwa 



amekosa katika kila eneo la somo. Viwango hivi itaunganishwa katika viwango vinavyofunza 
kuanguka ijayo. 
Mtoto wangu angependa kushiriki kwenye mikutano ya Kuza, lakini familia yetu haina kifaa, 
Kuna mpango wa kupata vifaa kwa familia katika mahitaji? 
Kwa bahati mbaya, kwa wakati huu, hatuna njia ya kupata vifaa zaidi kwa familia. Sisi 
kuelewa mipaka ambayo wengi wa familia zetu wanakumbana nayo. Tafadhali kumbuka, kuna 
kadhaa 
makampuni ya kutoa bure Internet upatikanaji wa wakati huu wa mahitaji. Taarifa inapatikana 
kwenye 
Tovuti ya tamaa-19 (www.cpsk12.org/COVID19) na jengo lako kuu linaweza kusaidia. 
Ifuatayo ni orodha ya mambo ambayo mwalimu wa mtoto wako hawezi kuwaomba wewe, au 
mtoto wako, 
wakati huu: 
Mambo waalimu hawatakuwa na wakati huu 
Kutarajia wazazi kurejea katika kazi iliyokamilika. Waalimu watainakagua kila mara ili 
kuhakikisha 
wanafunzi na familia wanaweza  kukamilisha pakiti. 
Kujenga ratiba ambayo lazima ifuatiwe nyumbani. 
Inahitaji mikutano ya zoom. Waalimu wanaweza kufanya haya, lakini wanafunzi hakuhitajika 
Kuhudhuria. 
Grading. 
Familia yangu inahitaji upatikanaji wa chakula zaidi ya kunyakua-na-kwenda. Ninawezaje kupata 
msaada? 
Rejelea tovuti ya www.CPSK12.org/COVID19 ID ya tamaa kwa orodha ya rasilimali zilizopo. 
Mtoto wangu anaonekana kuwa na wasiwasi na/au huzuni. Kama familia yangu inahitaji usaidizi 
wa afya ya akili, 
Naweza kupata msaada? 
Orodha ya rasilimali za ushauri zinapatikana kwenye tovuti ya CPS ya MID-19. Familia pia 
zinaweza 
kwa ajili ya kupata mwongozo wa rasilimali ya ushauri moja kwa moja hapa: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 



 
Taarifa hii ilitafsiriwa kwa kutumia Google Tafsiri, au programu nyingine ya 
mtandaoni. Tafadhali udhuru makosa yoyote. 
 
 
Elimu ya kati shule 
Kujifunza mbadala mara nyingi maswali yanayoulizwa 
Ni wakati gani unavyotarajia wanafunzi wetu watarudi shule? 
Columbia shule za umma (CPS) ni mwanachama wa muundo wa tukio la jamii. 
Wilaya ya shule itaendelea kufuata maelekezo ya ndani na ya serikali na vizuizi. Tutakuwa 
kuweka familia updated kama habari muhimu juu ya mada hii inakuwa inapatikana. 
Vipi kuhusu kozi za shule za kati kwa mikopo ya sekondari? 
Kozi hizi watatumia mpango huo huo kama shule ya sekondari. Kozi hizi zitakuwa na 
kuchukuliwa sawa 
njia ya shule ya sekondari ni kutibiwa. 
Tangu kozi za mtoto wangu hawakukamilika, itakuwa katika hasara katika mwaka ujao wa 
Kozi? 
CPS itakuwa kubuni mtaala 2020-2021 ili kuakisi mabadiliko kwa kozi ya spring 2020. La 
mwanafunzi anapaswa kuwa katika hasara kwa sababu ya kupoteza maudhui. 
Je, alama ya P itaamuliwa? 
A "P" itakuwa kwa kuzingatia 60% au juu juu ya Machi 10, 2020, IPR. 
Kama kuna ushahidi kati ya taarifa ya Machi 10 IPR na Machi 13 kwamba daraja la mwanafunzi 
wangeweza kufufuka juu au kuanguka chini ya 60%, mwalimu anaweza kufanya uamuzi. Kama 
daraja mwanafunzi amefufuka juu ya 60% baada ya kufungwa kwa njia ya Machi 31, daraja 
uamuzi itakuwa P. 
Kwa wanafunzi ambao daraja si P kabla ya Machi 31, salio la muhula itakuwa 
kutumika kumsaidia mwanafunzi kufikia P. Hii inaweza kufanyika kwa njia ya kukamilika kwa 
kazi si 
, ikiwa ni halali na sera za mwalimu za kurejesha, kushiriki katika kufundisha na kuhakiki, na 
kuonyesha umahiri wa dhana zilizowasilishwa na kutathminiwa kabla ya Machi 10 IPR. Haya 
utathmini unaweza kubainishwa na mwalimu na inaweza kujumuisha, lakini sio kuwa mdogo 
kwa mtandaoni 
mazoezi na majaribio, mazoezi ya mdomo na vipimo, maandishi, au ushahidi mwingine wa 
kujifunza. 
Kuondoa madarasa ya barua wasiwasi yangu. Je, tunahalalisha jambo hili? 
Utoaji wa madarasa katika ngazi ya shule ya kati ni kwa madhumuni ya kutoa taarifa. Hakuna 
maelezo ya kisheria amefungwa na madarasa ya mwanafunzi wa kati au GPA. Wakati ripoti hiyo 
ni muhimu, 
mabadiliko dharura kwa mfumo wa elimu katika CPS, nchi yetu, na taifa letu kutokana na 
Guantanamo janga imeunda hali ambayo hufanya fursa sawa kwa kuripoti 
wale madarasa si iwezekanavyo. 
Vipi kama mtoto wangu anaandikishwa katika kozi ya mtandaoni? 



Mpango wa shule ya kati unatumika kwa kozi za mtandaoni na kanuni hizo hizo hutumika. 
Kupanuliwa 
kujifunza kwa kozi za mtandaoni ni pamoja na kuendelea kujifunza na kukamilisha kozi. Ya 
mtandaoni 
Mwalimu atawasiliana na matarajio kwa ajili ya mwanafunzi ambaye angetakiwa na mfano wa 
tarehe 10 Machi 
tarehe ya katika. 
Vipi kuhusu heshima roll? 
Hakutakuwa na mikunjo 3 au robo 4 ya heshima katika ngazi ya shule ya kati kwa 2019-2020 
mwaka wa shule. 
Nini hufanyika wakati sisi kurudi shule? 
Kama tunaweza are able to  kurudi shule kabla ya mwisho wa mwaka wa shule, mpango wa 
sasa wa Grading 
utabaki katika nafasi. Tutrekebisha mpango wa kufundishia ili kuoanisha na siku ya kawaida ya 
shule. 
Ninaweza kutarajia nini kutokana na mawasiliano ya shule/mwalimu na mtoto wangu? 
Kwa kozi zote, waalimu watakuwa na siku moja kwa wiki ili kuwafundisha. Maeneo ya maudhui 
yaliyopangiwa kila siku 
Ni: 
o Jumatatu: Math, sanaa nzuri, na wanafunzi wa Kiingereza 
o Jumanne: sanaa ya lugha, Pe/afya, vipawa & 
o Jumatano: sayansi, vitendo sanaa, kituo cha kazi, na maalum ya elimu ya wilaya 
Madarasa 
Ya Alhamisi: mafunzo ya jamii, lugha za dunia, na elimu maalum yasiyo ya msingi 
Maeneo ya yaliyomo 
o Ijumaa: siku ya furaha siku Club (wakati vilabu, riadha, na shughuli zinaweza  kuingia; 
hii haihitajiki!) 
Katika siku zilizopewa, unaweza kutarajia kuwa na mawasiliano kuhusu maudhui ya kozi na 
Matarajio. Kuza mikutano, Hangouts za Google, nk zinaweza kutumiwa kwa mafunzo ya muda 
halisi 
na uhusiano. Siku "mbali" kwa kozi yoyote iliyotolewa, waalimu wanaweza kuwa na ubinafsi 
mawasiliano na wanafunzi na familia. Waalimu pia watakuwa wanashikilia masaa ya kila siku 
kwa mwanafunzi 
Msaada. 
Vipi kuhusu wanafunzi ambao hawana kushiriki katika kozi baada ya kupata wajibu ya P? 
Inatarajiwa na kuhimizwa sana kwa wanafunzi wote wa shule ya kati kubaki kushiriki na 
kozi zao katika mwisho wa mwaka wa shule. Tunataka waalimu kudumisha uhusiano 
na wanafunzi na kuwezesha uhusiano miongoni mwa wanafunzi. Wakati ni matarajio yetu na 
kutia moyo kwa wanafunzi kubaki kushiriki, hakuna tendo la adhabu kwa wale ambao 
kuchagua. 
Ikiwa familia yangu inahitaji upatikanaji wa chakula zaidi ya kunyakua na Go, Ninawezaje kupata 
msaada? 
Orodha ya rasilimali zinapatikana kwenye tovuti ya CPS yenye makao-19: 
www.cpsk12.org/COVID-19. 



Mtoto wangu anaonekana kuwa na wasiwasi na/au huzuni. Kama familia yangu inahitaji usaidizi 
wa afya ya akili, 
Naweza kupata msaada? 
Orodha ya rasilimali za ushauri zinapatikana kwenye tovuti ya CPS ya MID-19. Familia pia 
zinaweza 
kwa ajili ya kupata mwongozo wa rasilimali ya ushauri moja kwa moja hapa: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
Ni nini kingine ninaweza kufanya ili kusaidia kujifunza kwa mtoto wangu wakati huu? 
Kuna nyenzo za mtandaoni za familia kwa ajili ya shughuli za kuboresha zinazotolewa kwenye 
kitambulisho cha CPS-19 
Tovuti: www.cpsk12.org/COVID-19. 
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Elimu ya shule ya upili 
Kujifunza mbadala mara nyingi maswali yanayoulizwa 
Ni wakati gani unavyotarajia wanafunzi wetu watarudi shule? 
Columbia shule za umma (CPS) ni mwanachama wa muundo wa tukio la jamii. 
Wilaya ya shule itaendelea kufuata maelekezo ya ndani na ya serikali na vizuizi. Tutakuwa 
kuweka familia updated kama habari muhimu juu ya mada hii inakuwa inapatikana. 
Vipi kama mwanafunzi angependa kuacha kozi bila ya adhabu? 
Mpango huu hupunguza haja ya wanafunzi ili kuacha kozi. Kama mwanafunzi wa kuchagua 
kuondoka 
alama kama NC, matokeo yatakuwa sawa na kuacha bila ya adhabu. 
Vipi kuhusu kozi za shule za kati kwa mikopo ya sekondari? 
Mpango huu unatumika na kozi za kiwango cha shule ya sekondari katika shule ya kati. 
Tangu kozi za mtoto wangu hawakukamilika, itakuwa katika hasara katika mwaka ujao wa 
Kozi? 
CPS itakuwa kubuni mtaala 2020-2021 ili kuakisi mabadiliko kwa kozi ya spring 2020. La 
mwanafunzi anapaswa kuwa katika hasara kwa sababu ya kupoteza maudhui. 
Je, alama ya P itaamuliwa? 
A "P" itakuwa kwa kuzingatia 60% au juu juu ya Machi 10, 2020, IPR. 
Kama kuna ushahidi kati ya taarifa ya Machi 10 IPR na Machi 13 kwamba daraja la mwanafunzi 
wangeweza kukulia juu au kuanguka chini ya 60%, mwalimu anaweza kufanya uamuzi. Kama 
daraja mwanafunzi amefufuka juu ya 60% baada ya kufungwa kwa njia ya Machi 31, daraja 
uamuzi itakuwa P. 
Kwa wanafunzi ambao daraja si P kabla ya Machi 31, salio la muhula itakuwa 
kutumika kumsaidia mwanafunzi kufikia P. Hii inaweza kufanyika kwa njia ya kukamilika kwa 
kazi si 
, ikiwa ni halali na sera za mwalimu za kurejesha, kushiriki katika kufundisha na kuhakiki, na 
kuonyesha umahiri wa dhana zilizowasilishwa na kutathminiwa kabla ya Machi 10 IPR. Haya 
utathmini unaweza kubainishwa na mwalimu na inaweza kujumuisha, lakini sio kuwa mdogo 
kwa mtandaoni 
mazoezi na majaribio, mazoezi ya mdomo na vipimo, maandishi, au ushahidi mwingine wa 
kujifunza. 
Nini kuhusu PLATO mikopo Recovery kozi? 
Wanafunzi wanaweza kufikia PLATO kutoka nyumbani na lazima kukamilisha 50% ya maudhui 
na 60% au 
zaidi ya umahiri ili kupata mikopo. Mwalimu PLATO mwanafunzi au mmoja wa shule afisa 
mwingine 
itakuwa katika kuwasiliana nao ili kuwezesha kukamilika kwa kozi. 
Kuondoa madarasa ya barua wasiwasi yangu. Je, tunahalalisha hili kwa ajili ya wanafunzi wetu 
na 



si hii kuwaweka katika hasara katika mashindano kwa ajili ya Misheni ya chuo, nk? 
Tunaelewa ufanisi wa madarasa na fursa ya kudumisha au kuboresha 
GPA jumla ni muhimu kwa sababu nyingi, si angalau ambayo ni matokeo ya 
uandikishaji wa elimu ya juu, masomo, heshima, na tuzo. Mabadiliko dharura kwa 
mfumo wa elimu katika Columbia shule za umma, hali yetu, na taifa letu kutokana na 
Guantanamo 
Janga limeunda hali ambapo fursa sawa kwa uboreshaji au 
maendeleo ya GPA si inawezekana. Ni wazi kwamba taasisi  katika kila ngazi katika 
nchi ni  kufanya maamuzi sawa kuhusu kuondoa ripoti ya daraja. CPS juu 
wanafunzi wa shule watakuwa kwenye ngazi ya kucheza shamba kusonga mbele. Vyuo vya 
NCAA, Ivy League 
na vyuo vikuu, Chuo Kikuu cha Missouri, na mamia ya taasisi nyingine ni miongoni mwa wale 
ambao wameeleza kuwa watakuwa wanafuatilia na kurekebisha mahitaji katika kukabiliana na 
kitambulisho cha nia- 
19 mgogoro. 
Vipi kama mtoto wangu anaandikishwa katika kozi ya mtandaoni? 
Mpango wa shule ya juu unatumika na kozi za mtandaoni na kanuni hizo hizo hutumika. 
Mafunzo ya kupanuliwa 
kwa ajili ya kozi online itakuwa kuendelea katika na kikamilifu kukamilisha kozi. Ya mtandaoni 
Mwalimu atawasiliana na matarajio kwa ajili ya mwanafunzi ambaye angetakiwa na mfano wa 
tarehe 10 Machi 
tarehe ya katika. 
Ni nini matarajio ya ushiriki wa kozi baada ya mwanafunzi ina P katika njia yoyote? 
Baadhi ya wanafunzi watapata mkopo kwa kozi na kuamua kuwa hawatishughuliki tena. Baadhi 
wataendelea kushiriki. Ni matarajio yetu na himizo kwamba wanafunzi kubaki kushiriki 
na walimu wao na shule mpaka mwisho wa muhula, lakini hakuna tendo la adhabu kwa 
wale ambao kuchagua. 
Nini hufanyika wakati sisi kurudi shule? 
Kama tunaweza are able to  kurudi shule kabla ya mwisho wa mwaka wa shule, mpango wa 
sasa wa Grading 
utabaki katika nafasi. Tutrekebisha mpango wa kufundishia ili kuoanisha na siku ya kawaida ya 
shule. 
Ninaweza kutarajia nini kutokana na mawasiliano ya shule/mwalimu na mtoto wangu? 
Kwa kozi zote, waalimu watakuwa na siku moja kwa wiki ili kuwafundisha. Maeneo ya maudhui 
yaliyopangiwa kila siku 
Ni: 
Ya Jumatatu: hisabati, faini sanaa, & wanafunzi wa Kiingereza 
o Jumanne: sanaa ya lugha, Pe/afya, vipawa & 
Ya Jumatano: sayansi, vitendo sanaa, kituo cha kazi, & maalumu wilaya ya elimu 
Madarasa 
Ya Alhamisi: mafunzo ya jamii, lugha za dunia, na elimu maalum yasiyo ya msingi 
Maeneo ya yaliyomo 
o Ijumaa: siku ya furaha siku Club (wakati vilabu, riadha, na shughuli zinaweza  kuingia; 
hii haihitajiki!) 



Katika siku zilizopewa, unaweza kutarajia kuwa na mawasiliano kwa wanafunzi na labda familia 
kuhusu maudhui ya kozi na matarajio. Kuza mikutano, Hangouts za Google, nk zinaweza 
kutumika kwa ajili ya maelekezo ya muda halisi na uhusiano. Siku za "off" kwa kozi yoyote 
iliyotolewa, waalimu wanaweza 
kuwa na mawasiliano ya ubinafsi na wanafunzi na familia. Walimu pia watakuwa wanashikilia 
kila siku 
saa za ofisi kwa ajili ya msaada wa mwanafunzi. 
Kama mwanafunzi wangu kuishia muhula na ina NC katika kozi, kutakuwa na ahueni ya mikopo 
fursa katika shule ya majira ya 2020? 
Wakati ni nia yetu ya kutoa mikopo ahueni wakati wa majira ya 2020, njia ya 
utoaji wa kozi na ratiba haijainishwa. 
Ikiwa familia yangu inahitaji upatikanaji wa chakula zaidi ya kunyakua na Go, Ninawezaje kupata 
msaada? 
Orodha ya rasilimali zinapatikana kwenye tovuti ya CPS yenye makao-19: 
www.cpsk12.org/COVID-19. 
Mtoto wangu anaonekana kuwa na wasiwasi na/au huzuni. Kama familia yangu inahitaji usaidizi 
wa afya ya akili, 
Naweza kupata msaada? 
Orodha ya rasilimali za ushauri zinapatikana kwenye tovuti ya CPS ya MID-19. Familia pia 
zinaweza 
kwa ajili ya kupata mwongozo wa rasilimali ya ushauri moja kwa moja hapa: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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