
 

WanaRocketeers, 
  
Tuna matumaini kuwa mnafurahia majira ya joto, ni mwaka ulioje! Tunajivunia zaidi 
jumuiya yetu yote ya Rocketship kwa jinsi kila mtu alivyojitahidi kwa dharura ili kuwapa 
WanaRocketeers wetu masomo bora ya mbali wakati huu wa janga linalokumba 
ulimwengu wote. Huo ni mkondo mzuri WanaRocketeers! 
  
Tunafahamu kuwa bado kuna maswali mengi kuhusu jinsi shule zitakavyofunguliwa 
mwaka ujao wa masomo. Tunakuhakikishia kuwa, timu yetu ya wataalamu inajitahidi 
kuhakikisha kuwa tumejiitayarisha kwa hali yoyote tunaposhirikiana na viongozi wa jimbo, 
Mji Mkuu na wa wilaya ili kufuata mwongozo wa afya, usalama na elimu. Tutakupa taarifa 
kila wiki, kuanzia sasa, hadi shule zitakapofunguliwa. 
  
Maoni yako ni muhimu zaidi ili kutusaidia kufanya maamuzi yetu kwa ajili ya mwaka ujao. 
Twashukuru wazazi wetu wote waliojaza Utafiti wetu wa Familia wa Kurudi Shuleni na 
kushiriki katika Mijadala yetu iliyofanyika katika Kumbi za Mji.  
  
Hizi hapa ni taarifa chache muhimu za kushiriki nawe: 
  

• Hifadhi Tarehe: Kumbuka tarehe zako, kwa sababu shule zinafunguliwa kwa 
watoto wa chekechea tarehe 27 Julai, kwa wanafunzi wa darasa la nne tarehe 30 
Julai na kwa madarasa mengine yote tarehe 3 Agosti! Tembelea ukurasa wa wavuti 
wa Nashville COVID-19 ili upate kalenda ya shule ya 20/21. Tutaendelea 
kuchapisha taarifa muhimu kwenye ukurasa huu pamoja na tarehe za Kambi ya 
Chekechekea na Maelekezo ya Mazingira. Hizi pia zitachapishwa kwenye vikundi 
vya Facebook vya shule. 

• Mawasiliano ya Kila Wiki: Kwenye utafiti wetu wa familia, idadi kubwa ya familia 
ziliomba kupata taarifa kila wiki kupitia barua pepe. Kuanzia sasa, tutakutumia 
ujumbe na barua pepe kila wiki zenye maelezo kuhusu mwaka ujao wa shule, tarehe 
za kufunguliwa kwa shule na maelezo mengine muhimu. Tutachapisha pia maelezo 
haya kwenye vikundi vya Facebook vya shule - hakikisha kuwa umejiunga na 
kikundi cha Facebook cha shule yako iwapo bado hujajiunga.  Vile vile, tutaendelea 
kufanya mikutano ya kila wiki ya jumuiya kwenye Facebook. 

• Kushughulikia Masomo Yote Mtandaoni: Kwenye mkutano wetu wa mwisho wa 
Facebook, tulifahamu kuwa wengi wenu mnapendelea kuanza Mwaka wa Shule wa 
20.21 na Masomo ya Mbali. Tunaendelea kushughulikia mipango mikubwa ya 
kutoa masomo na tutashiriki maelezo zaidi kuhusu hali yetu ya masomo ya 
mtandaoni kwenye mikutano yetu ijayo ya jumuiya. Masomo yetu ya mtandaoni 
yalikuwa miongoni mwa masomo bora zaidi katika Nashville mwaka uliopita na 
vipengele vingi ambavyo havitolewi na shule nyingi, ikiwa ni pamoja na ufundishaji 
wa moja kwa moja na masomo ya kijamii/kihisia. Mwaka huu, kila MwanaRocketeer 



 

atakuwa na Chromebook yake kufikia siku ya kwanza ya kufunguliwa kwa shule. 
Tunakuletea Siku ya Usambazaji wa Chromebook hivi karibuni. Tafadhali tegea!   

• Kujitayarisha kwa ajili ya Kufunguliwa kwa Shule Mwaka wa 20.21: Gavana Lee 
ameongeza kipindi cha hali ya dharura hadi tarehe 29 Agosti. Haya ni mageuzi 
makubwa ya matukio. Katika wiki ya tarehe 6 Julai, tutashiriki uamuzi wetu wa 
mwisho wa kufungua majengo yetu na chaguo za masomo ya mbali au kuanza 
mwaka na kutoa masomo yote kwa mbali. Kwa hali yoyote, tutakuwa 
tumejitayarisha. Utafiti kutoka kwa Chuo cha Amerika cha Watoto (AAP) ulielezea 
hivi majuzi “kuwa sera zote zinazozingatiwa kwa ajili ya mwaka ujao wa shule 
zinapaswa kuanza na lengo la wanafunzi kuhudhuria masomo ana kwa ana. 
Umuhimu wa kuhudhuria masomo kibinafsi umeelezewa vizuri na tayari kuna 
ushahidi wa athari zisizofaa kwa watoto kwa sababu ya kufungwa kwa shule wakati 
wa majira ya machipuko ya 2020.” Huku Rocketship Tennessee ikiamini kuwa hali 
ya kuwa na wanafunzi katika majengo yetu kwa ajili ya kuhudhuria masomo 
kibinafsi kutatoa masomo bora zaidi - tunataka kufanya hivyo kwa njia salama na 
kulingana na mwongozo wa eneo.  

  
• Mbinu Mpya za Afya na Usalama: Katika miezi miwili iliyopita, tumekuwa 

tukishauriana na wataalamu wa afya ya umma wa eneo na wa kitaifa, kukagua 
mwongozo wa CDC na kutathmini jinsi mifumo ya shule katika nchi zingine 
imefanikiwa kufungua vyuo. Tunabuni itifaki na mifumo mipya ambayo inaunda 
viwango vingi vya ulinzi ili kupunguza hatari ya Covid-19 kwenye vyuo vyetu huku 
pia tukibuni hali bora zaidi ya kusoma ambayo inawafaa WanaRocketeers wetu. 
Tutashiriki maelezo mengi zaidi kuhusu mipango yetu ya afya na usalama wiki ijayo, 
kwa hivyo tegea. 

  
• Kikumbusho—Muda wa Kujaza Fomu ya Usafiri na Teknolojia unakwisha Ijumaa: 

Mnamo Jumatatu, unapaswa kuwa umepokea kiungo cha fomu ya shule yako ya 
kujisajili mtandaoni kwa ajili ya usafiri na teknolojia. Tunahitaji kila familia ijaze 
fomu hii kufikia Ijumaa. Ukijaza fomu kabla ya tarehe ya mwisho, utawekwa 
kwenye droo ya kupata kadi ya Kroger ya $25 au kadi ya zawadi ya Visa ya $50. 

  

Taarifa za Baadaye: 
  

• Mpango wa kina wa kufunguliwa kwa shule  
• Tarehe za kambi ya chekechea na maelekezo ya mazingira 
• Utaratibu na itifaki za afya na usalama 
• Nyenzo zinazofaa watoto kuhusu mambo ya kutarajia shuleni mwaka ujao 

  
  
Wako Mwaminifu, 



 

  
James Robinson 
Mkurugenzi wa Shule 
 
 
 


