
Taarifa hii ilitafsiriwa kwa kutumia Google Tafsiri, au programu nyingine ya mtandaoni. Tafadhali udhuru 
makosa yoyote. 
 
4-23-20 

Wapendwa familia za CPS: 

Kama sisi wote kuendelea navigate kipindi hiki cha muda, imekuwa kuamua kwamba sisi pia haja ya 
kufanya mabadiliko kwa programu yetu ya majira ya joto. 

Sisi si kushikilia katika hali ya shule ya majira ya joto na itakuwa tu na uwezo wa kutoa online majira 
ya shule kwa ajili ya mikopo ahueni na maendeleo ya mikopo wakati wa miezi ya Juni na Julai. 
Tutakuwa na taarifa kuhusu usajili wa vikao vya msimu wa shule ya Juni na Julai online katika siku 
chache zijazo. 

Wote ni kupotea,  sisi ni kuendelea kuchunguza inawezekana mdogo katika shule ya majira ya joto ya 
mtu katika kipindi cha wiki mbili za kwanza ya Agosti.  Hatuna maelezo au maelezo tunayoweza kushiriki 
kuhusu uwezekano huo bado, lakini kujua kuwa sisi ni mawazo ya kuchunguza kikamilifu kwa jinsi hii 
inaweza kutekelezwa. 

Zaidi ya hayo, taasisi ya shule ya umma ya Columbia inatoa fedha ambayo imeiruhusu wilaya kutoa 
madarasa kadhaa ya majira ya joto kwa wanafunzi wa shule ya sekondari mwezi Mei.  Taarifa ya usajili 
kuhusu kipindi cha Mei alitumwa kwa familia siku chache zilizopita na inafaa zilizopo 
zimejaa.  Tunashukuru kwa msingi kwa ajili ya kufanya Aidha ya kikao maalum cha masomo ya majira ya 
joto iwezekanavyo. 

Tunafanya kazi ili kuamua wakati rasmi siku ya mwisho ya mwaka wa shule ya 2019-20 itakuwa na 
itashiriki taarifa hiyo mara tu tunapothibitishwa.  Pia Tunaendelea kufanya kazi katika mipango kwa ajili 
ya wazee yetu, ikiwa ni pamoja na prom na mahafali.  Mara baada ya mipango kukamilika, tutashiriki 
wale walio na familia. 

Asante kwa kuendelea na uvumilivu wako na kubadilika.  Tunajua na kuelewa hii ni vigumu kwetu sote. 

Kukaa salama na afya. 
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