
 
 

Alhamisi, Julai 9, 2020 

 

Familia, 

 

Wiki iliyopita, Gavana Lee aliongeza muda wa Hali ya Dharura hadi tarehe 29 Agosti na Meya 

Cooper alitangaza kuwa Nashville inarejelea Awamu ya Pili ya mpango wa ufunguzi wa jiji. 

Maamuzi haya yamefanywa kwa sababu idadi ya visa vya COVID-19 vinazidi kuongezeka 

katika jamii yetu. Haya ni mabadiliko makubwa ya matukio na ishara dhahiri kuwa familia, 

wanafunzi na wafanyakazi wanahitaji kutahadhari tunapoendelea kufurahia majira yetu ya joto.  

 

Mwezi uliopita, jiji lilitoa Utaratibu wa Kurudi Shuleni kwa Njia Salama uliobuniwa kwa pamoja 

na maofisa wa afya na elimu wa eneo. Utaratibu huu ulielezea kuwa majengo ya shule 

hayapaswi kufunguliwa wakati jiji linaposalia katika Awamu ya Pili. Hata hivyo, sehemu zingine 

za mipango ya kufunguliwa kwa jiji zimebadilishwa na tunasubiri kupokea mwongozo 

uliosasishwa kutoka kwa maofisa wa afya na elimu. Tunapoendelea kusubiri, kwa sasa 

tunafahamu mambo haya matatu:  

 

1. Afya na usalama wa familia zetu unasalia kuwa kipaumbele chetu na jamii 

tunazohudumia zimekuwa zikishuhudia ongezeko la visa vya COVID-19 kuliko sehemu 

zingine za jiji.  

2. Kwenye utafiti wetu wa hivi majuzi wa usafiri na teknolojia, asilimia 70 ya familia 

zilionyesha kupendelea Kusoma kwa Mbali mwanzoni mwa mwaka wa masomo.  

3. Ni wakati wa kutoa uamuzi wa mwisho kuhusu jinsi tutakavyoanza mwaka wa masomo 

ili wafanyakazi wetu waweze kuzingatia kuufanikisha na ili familia zetu ziwe na muda wa 

kujitayarisha.   

 

Kwa sababu hizi, tutafungua mwaka wetu wa masomo kwa kutoa Masomo kwa Mbali, 

kisha kutathmini upya tarehe 1 Septemba. Tafadhali fahamu kuwa tuna mfumo thabiti wa 

kutoa masomo kwa mbali ambao uko tayari kwa ajili yako ambao unajumuisha masomo ya kila 

siku ya jamii / hisia, masomo ya moja kwa moja na vipindi vya muda ambavyo vinaweza 

kubadilishwa ambavyo vinaturuhusu kumpa kila mwanafunzi fursa za kusoma na shughuli 

ambazo zinatimiza mahitaji ya mtu binafsi.  

 

Ili uweze kushiriki katika Masomo kwa Mbali kwa wiki zetu chache za kwanza, tuna ratiba 

ambayo inakuwezesha kupokea chromebook zako na maelezo yote yanayohitajika ili uweze 

kuanza mwaka wa masomo kwa ufanisi. 

 

Wiki ya Julai 6: Katika wiki hii, tutakusanya Chromebook zote zilizotolewa na Rocketship. 

Tunahitaji Chromebook hizi ili tufanye masasisho ili programu zote mpya zipatikane kwa ajili ya 

MwanaRocketeer wako. Iwapo mwanafunzi wako alikabidhiwa Chromebook kwa ajili ya 



Masomo kwa Mbali majira ya machipuko yaliyopita, unaweza kuwasilisha kifaa katika chuo siku 

yoyote wiki hii (Julai 6 hadi 10) kati ya saa nne asubuhi (10 AM) na saa nane mchana (2 PM). 

Unaweza pia kuwasilisha jioni kuanzia saa kumi unusu hadi saa kumi na mbili unusu (4:30-6:30 

PM) Jumatano, Alhamisi na Ijumaa (Julai 8 hadi 10). Unapaswa kupanga kupitia katika 

barabara ya kushukishia wanafunzi na ubaki kwenye gari lako. Mfanyakazi atakuja kuchukua 

Chromebook kutoka kwako. Tafadhali kumbuka kuvaa barakoa wakati unapoingiliana na 

mfanyakazi wetu, kwa sababu barakoa zinahitajika kwa sasa katika Kaunti ya Davidson.  

 

Wiki ya Julai 13: Kuingia kwa Walimu na Kutoa Maelekezo ya Mazingira kwa Njia Pepe. 

Viongozi wa Shule wanaandaa matukio ya utoaji wa maelekezo ya mazingira pepe.  

● Chuo cha Rocketship United kitaandaa shughuli ya utoaji wa maelekezo ya mazingira 

mtandaoni kwa familia geni katika Rocketship mnamo Jumatano, Julai 15 kuanzia saa 

kumi unusu jioni hadi saa kumi na mbili unusu jioni (4:30-6:30 PM) na kwa familia 

ambazo zinarejea mnamo Alhamisi, Julai 16 kuanzia saa kumi unusu jioni hadi saa kumi 

na mbili unusu jioni (4:30-6:30 PM).  

● Shule ya Msingi ya Rocketship Nashville Northeast itaandaa shughuli ya utoaji wa 

maelekezo ya mazingira mtandaoni kwa familia geni katika Rocketship mnamo Alhamisi, 

Julai 16 kuanzia saa kumi na moja jioni hadi saa kumi na mbili jioni (5-6 PM) na kwa 

familia zinazorejea mnamo Ijumaa, Julai 17 kuanzia saa kumi na moja jioni hadi saa 

kumi na mbili jioni (5-6 PM).  

 

Julai 18: Vyuo vyote viwili vitakuwa na Siku ya Usambazaji kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa 

kumi na moja jioni (8 AM - 5 PM). Siku ya Usambazaji, tutakuwa tunasambaza Chromebook na 

nyenzo zingine muhimu. Huku tukizingatia umbali wa kutengana, tunapanga kufanya tukio hili 

kuwa sherehe. Tunataka hili liwe tukio la kufurahisha ambalo litawachangamsha 

WanaRocketeer wetu kwa ajili ya kuanza mwaka wa masomo.  

 

Wiki ya Julai 20: Walimu watakuwa wanatekeleza shughuli ya kutembelea nyumbani kwa njia 

pepe na kujibu maswali yoyote uliyo nayo kuhusu Masomo kwa Mbali na Rocketship. 

Tunathamini mahusiano kuliko kitu kingine chochote. Huku tukiwa mbali na nyumbani kwako, 

tunaamini kikamilifu kuwa tunaweza kuimarisha uhusiano wetu kupitia kompyuta na simu. 

Walimu watawasiliana nawe binafsi ili kuratibu muda wa shughuli ya kutembelea nyumbani 

kwako kwa njia pepe. 

 

Wiki ya Julai 27: Mafunzo ya Masomo kwa Mbali yatafanyika kwa njia pepe kwa familia na 

walezi wote ambao watakuwa wanawasaidia WanaRocketeer kupitia hali ya Masomo kwa Mbali 

msimu huu wa mapukutiko. Walimu watawasiliana nawe ili kuratibu muda katika wiki hii ili 

kukutana nao na kikundi kidogo cha familia zingine zilizo katika gredi sawa nawe ili kupitia 

ratiba yetu ya Masomo kwa Mbali na mifumo ya mtandaoni na kujibu maswali yoyote uliyo nayo. 

Tunawahimiza wanafunzi, wazazi na walezi wengine wowote kushiriki katika Mafunzo ya 

Masomo kwa Mbali ili kila mtu afahamu cha kutarajia shule zitakapofunguliwa tena.  

 

Agosti 3: Kuzindua Masomo kwa Mbali! Kwa wiki mbili za kwanza, tunataka kuhimiza, 

kutambua na kuchochea kujenga mienendo ya mwanafunzi kwa ajili ya Masomo kwa Mbali. 



Tunafahamu kuwa wengi wa wanafunzi wetu hushiriki katika matumizi ya teknolojia mara 

kadhaa kwa wiki. Tunafahamu kuwa wanaweza kufanya jambo hili. Lengo letu ni kufanya 

Masomo kwa Mbali yawe ya kushirikisha kama mchezo wa kompyuta! 

 

Huku tukiwa tayari kabisa kwa ajili ya kurudi shuleni kupitia Masomo kwa Mbali, hii si hali 

ambayo tulitarajia kujipata ndani yake kwa wakati huu. Tunakosa kuwaona ana kwa ana na 

kuwa wanafunzi wetu chuoni. Tuna Mwalimu Mkuu ambaye binti yake ataanza Shule ya 

Chekechea katika Rocketship na sisi sote tulikuwa tunatazamia mwanzo tofauti kwake na 

wanafunzi wote. Kwa hivyo, usalama ni kipaumbele chetu kikubwa zaidi.  

 

Hata kama shule zitaweza kufunguliwa kwa ajili ya masomo ya ana kwa ana baadaye katika 

msimu huu wa mapukutiko, tunatarajia kuwa shule zitafungwa kwa wakati tofauti tofauti katika 

mwaka wote. Tuna imani kuwa tumejitayarisha vizuri kuliko shule zingine za masomo ya msingi 

kwa ajili ya changamoto hii. Kujitolea kwetu ili kumsaidia kila mtoto kufikia uwezo wake 

kamili ni thabiti kuliko hapo awali. Tutashirikiana na kila mmoja wenu ili kuhakikisha 

kuwa mtoto wako amefanikiwa kupitia Masomo kwa Mbali. Tuko pamoja katika hali hii!  

 

Kwa upendo na shukrani, 

 

James Robinson 

Mkurugenzi wa Shule 

 

 


