Wilaya-Wide 100% Kujifunza Mkondoni-Kupanuliwa Kupitia Desemba 16, 2020
Kwa sababu ya kuongezeka kwa idadi ya kesi za COVID-19 na kiwango cha juu cha vipimo vya COVID-19 katika Kaunti
ya Scott, Wilaya ya Jumuiya ya Jimbo la Davenport iliomba kuruhusu ujifunzaji wa mbali kuendelea hadi Desemba 16,
2020. Msamaha huo uliidhinishwa na Idara ya Elimu Jumanne, Novemba 24.
Leo, Wilaya inawaarifu wanafunzi, familia, wafanyikazi, na jamii, kwamba wanafunzi wote kutoka PK - 12 wataendelea
kusoma kwa mbali hadi Desemba 16, au hadi wataarifiwa. Ni kipaumbele cha Wilaya kurudi kwenye mtindo wa ujifunzaji
wa chotara na wanafunzi na waalimu wanaoshiriki mafundisho ya kibinafsi katika tarehe ya mapema iwezekanavyo.
Mnamo Desemba 3, Wilaya itasambaza mipango ya wiki ya Desemba 7 - 11. Mnamo Desemba 10, Wilaya itasambaza
mipango ya wiki ya Desemba 14-18. Kadiri habari inavyopatikana, tutaendelea kutuma kwenye wavuti ya Wilaya, kutuma
mawasiliano kwa familia kwa barua pepe na simu, kuchapisha katika Portal ya Wazazi, kuchapisha kwenye media ya
kijamii, kutuma sasisho kupitia washirika wetu wa media, na hata kutuma pakiti kwa familia zetu.
Wakati msamaha unapeana ruhusa ya Wilaya kutoa 100% Kujifunza mkondoni hadi Desemba 16, haiitaji Wilaya
kuendelea na 100% Kujifunza mkondoni hadi Desemba 16. Ikiwa nambari za kesi zitarudi katika hali salama na
inayoweza kudhibitiwa katika eneo letu, Wilaya inaweza kuanza tena na mtindo wa awali wa ujifunzaji wa Mseto mapema
kuliko Desemba 16. DCSD itaendelea kufuatilia viwango vya ubora katika Kaunti ya Scott na viwango vya upendeleo na
karantini vya wanafunzi wetu na wafanyikazi ili kila mtu arejee katika mazingira ya ujifunzaji wa Mseto mara tu inapokuwa
salama kufanya hivyo.
Upatikanaji wa wafanyikazi kutoa mafunzo, viwango vya maambukizi ya wanafunzi na jamii katika siku 14 kufuatia
mapumziko ya Shukrani, ni mambo ambayo DCSD itazingatia katika kuamua ni lini Wilaya inarudi shuleni, mafundisho ya
ana kwa ana.
Katika kipindi hiki cha Kujifunza mkondoni kwa 100%, shughuli na mazoea ya kibinafsi yatasimamishwa.
Maeneo ya Kukusanya Mlo
DCSD itakuwa ikitoa chakula cha kila siku kwa wanafunzi wa Mseto ambao sasa ni 100% Kujifunza mkondoni. Kuanzia
Jumatatu, Novemba 16, chakula kitapatikana kuchukua Jumatatu hadi Ijumaa kutoka 10 asubuhi hadi 1 jioni katika
maeneo yafuatayo wakati wa kufungwa kwa shule kwa sababu ya COVID-19: Shule ya Kati ya Sudlow, Shule ya Kati ya
Smart, Shule ya Kati ya Williams, Shule ya Kati ya Wood, and Shule ya msingi ya Buffalo. Chaguo zote za kula ni pamoja
na kiamsha kinywa kimoja (1) na chakula cha mchana moja (1), kwa siku, kwa kila mwanafunzi.
Kituo cha Kujifunza cha Davenport pia kitaendelea kutoa chakula kutoka 10 asubuhi hadi 1 jioni. Jumanne tu kwa chakula
cha kila wiki.

