Wilaya ya Shule ya Jamii ya Davenport, Bodi ya Wakurugenzi ya Shule na Chama cha Elimu cha
Davenport (DEA) wamekuwa wakifanya kazi pamoja na Idara ya Afya ya Kaunti ya Scott kutathmini hali
ya kiafya ya jamii yetu, na athari zake kwa wanafunzi wetu, wafanyikazi na familia.
Kwa sababu ya kuongezeka kwa idadi ya kesi za COVID-19 na kiwango cha juu cha upendeleo wa
vipimo vya COVID-19 katika Kaunti ya Scott, Wilaya ya Jumuiya ya Jumuiya ya Davenport itakuwa
ikihamia kwa mtindo wa kijijini kabisa kuanzia Jumatatu, Novemba 16, hadi Jumanne, Desemba 1, (10
siku za shule mfululizo).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 COVID19: 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.
Maeneo yote ya kuchukua chakula yatafungwa kwa likizo ya kalenda ya shule. Tafadhali wasiliana na
ofisi ya Huduma ya Lishe ya Chakula kwa 563.336.7430 kwa maswali zaidi.
Afya ya Akili & Huduma za Afya
Wafanyikazi wote wa DCSD wamejitolea kuwasaidia wanafunzi kufaulu wakati huu. Tunafanya kazi na
wataalamu wetu wa shule kutoa huduma za afya kwa wanafunzi katika kesi zao. Kwa kuongeza,
tunafanya kazi na watoa huduma wengine wa jamii kutoa huduma za msaada kwa wanafunzi kulingana
na mahitaji. Mahitaji yametambuliwa na tathmini ya mahitaji ya mwanafunzi na washauri watawafikia
wanafunzi na familia kutoa msaada unaohitajika. Wauguzi wetu wa shule wataendelea kutoa huduma za
uuguzi karibu zinazohusiana na ushauri wa kiafya, mahitaji ya chanjo, na kukamilika kwa ukaguzi wa
chanjo ya serikali.
Habari zinapopatikana, tutatuma kwenye wavuti ya Wilaya, tutatuma mawasiliano ya familia kwa barua
pepe na simu, tuma kwa Portal ya Wazazi huko Campus, tuma kwenye media ya kijamii, tuma sasisho
kupitia washirika wetu wa media, na hata tupeleke pakiti kwa familia zetu.

Tafadhali fanya sehemu yako kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi vya COVID-19, kwa hivyo tunaweza
kurudi kwa kujifunza kibinafsi haraka iwezekanavyo: fanya mazoezi ya kujitenga kijamii, vaa vizuri
kinyago unapokuwa karibu na wengine, osha mikono, na ukae nyumbani wakati unaumwa.
Tunajua kuwa huu umekuwa wakati mgumu kwa familia zetu nyingi na wanajamii, na tunashukuru uelewa
wako na uvumilivu tunapofanya maamuzi magumu ya kufanya kile kinachofaa kwa wanafunzi wetu,
walimu, wafanyikazi, na jamii.

