
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఒక��ళ �ర� ప్రతయ్కష్ తరగత�లను ఎంచుక�ంట�, �ర� మ��య� � �డ్డ  �ిదధ్ం�ా ఉ��న్�ా? 

• � �డ్డ  �క్క బస్ �ా్ట ప్ / నంబర్ �ెల�సు��ం��, మ��య� బస్ భద్ర�� చరయ్లను ప����ంచం��. క�ట�ంబ�ల� 
సూ్కల్ �దట� �ారంల� ర�ాణ� సంబం��త ప్రశన్ల�� 485-RIDE నక� �ాల్ �ేయవచు్చ. 

• ఒక ���య్��్థ ��ౖదయ్ �న��ంప� ఉంట� �న� ఖ�్చతం�ా ��జం�� మ�సు్కల� ధ��ం���. ఒక��ళ � 
�డ్డ  మ�స్్క మ����� �ే, �� ��ట�్ట క�ంట�, ల��� మ����ాగ్  �ేసుక�ంట�, �ా���� ఒకట� అం��ంచడం జర�గ�త�ం��. 

• � సూ్కల్ సప్ల�స్ జ���� �ెక్ �ేయం��, మ��య� మ�నుపట� సందరభ్ంల� అవసర���న య���ాంల� 
అవసరం అవ���య� అ���� � �ాఠ�ాలను అడగం��. 

• � సూ్కల్ వదద్  � సంప్ర��ంచు సమ���రం అప్ �ేట్ �ేసు��ం��, మ��య� JCPS నుం�� మ��య� � �డ్డ  
�క్క సూ్కల్ నుం�� కమ�య్���షన్స్ అందు��వ����� సూ్కల్ ����ంజర్ మ��య� సూ్కల్ CNXT ��సం ��ౖన్ 
అప్ అవం��. 

 బ�ధ�ారం, మ�ర్్చ 17 • గ�� ప్ A ల�� ��ండర్ �ా��్టన్ – ��కండ్ – ���డ్ ���య్ర�్థ ల� 
(�వ�� ��ర� A-K �� �్ార రంభం అవ�త�నన్�ార�) 

• ��ండర్ �ా��్టన్ – ��కండ్ ���డ్ ���య్ర�్థ ల� ��ప్షల్ ఎడ�య్��షన్ ��వల� (ECE) అందుక�ంట���న్ర� 

గ�ర��ారం, మ�ర్్చ 18 
 
�క��ారం, మ�ర్్చ 19 

• గ�� ప్ B ల�� ��ండర్ �ా��్టన్ – �ి�త్  – ���డ్ ���య్ర�్థ ల� 
(�వ�� ��ర� L-Z �� �్ార రంభం అవ�త�నన్�ార�) 

• ఎ���ంట�� ���య్ర�్థ ల� ��ప్షల్ ఎడ�య్��షన్ ��వల� (ECE) అందుక�ంట���న్ర� 

�� మ�ారం, మ�ర్్చ 22 
 
మంగళ�ారం, మ�ర్్చ 23 

• గ�� ప్ A ల�� ��ండర్ �ా��్టన్ – �ి�త్  – ���డ్ ���య్ర�్థ ల� 
(�వ�� ��ర� A-K �� �్ార రంభం అవ�త�నన్�ార�) 

• ఎ���ంట�� ���య్ర�్థ ల� ��ప్షల్ ఎడ�య్��షన్ ��వల� (ECE) అందుక�ంట���న్ర� 
• ఎ��్ల �ైల్డ్ హ�డ్ ���య్ర�్థ ల� గ�� ప్ A 
 (�వ�� ��ర� A-K �� �్ార రంభం అవ�త�నన్�ార�) 

బ�ధ�ారం, మ�ర్్చ 24 • అందర� ���య్ర�్థ ల ��సం వర�్చవల్ ల��న్ంగ్ � ే

గ�ర��ారం, మ�ర్్చ 25 
 
�క��ారం, మ�ర్్చ 26 

• గ�� ప్ B ల�� ��ండర్ �ా��్టన్ – �ి�త్  – ���డ్ ���య్ర�్థ ల� 
 (�వ�� ��ర� L-Z �� �్ార రంభం అవ�త�నన్�ార�) 
• ఎ���ంట�� ���య్ర�్థ ల� ��ప్షల్ ఎడ�య్��షన్ ��వల� (ECE) అందుక�ంట���న్ర� 
• ఎ��్ల �ైల్డ్ హ�డ్ ���య్ర�్థ ల� గ�� ప్ B 
 (�వ�� ��ర� L-Z �� �్ార రంభం అవ�త�నన్�ార�) 

 మ���న్ �వ�ా ��సం: www.jefferson.kyschools.us/back-school-0 ఈ �ా�ంట్ నుం�� AA/BB ��డూయ్ల్ గ�� ప్ A ల�� ���ల్ మ��య� ��� సూ్కల్ ���య్ర�్థ ల�� ప్రతయ్కష్ తరగత�ల� ఏ�ి్రల్ 5 
నుం�� �్ార రం�సుత్ ం��. గ�� ప్ B ల�� ���ల్ మ��య� ��� సూ్కల్ ���య్ర�్థ లక� ఏ�ి్రల్ 8 న �్ార రం�ంచబడ�ను. 

 

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

మ�ందుక� ��ళ్లడం ��సం 
ఒక ��తత్  మ�రగ్ం 

బ�య్క్ ట� సూ్కల్: క�ట�ంబ�ల� �ెల�సు���ా�స్న� ఏ�ట� 
JCPS మ�ర్్చ 17, 2021 నుం�� ప్రతయ్కష్ తరగత�లను �్ార రం�సుత్ నన్�� 

� �డ్డ  ��సం �ర� � �క్క ప్రతయ్కష్ ల��� వర�్చవల్ ల��న్ంగ్ ఆపష్న్ దయ�ే� ిఎం�ిక �ేయం�� ల��� మ�ర�్చ��ం��. 
ఎ���ంట�� సూ్కల్ �క్క �దట� ��ండ� �ా�ాల ��డూయ్�ంగ్ ఏ �ధం�ా ఉంట�ంద���� ఇక్కడ ఉం��: 

�ారం 1 & 2 �ే��ల� ప్రతయ్కష్ అభయ్సనం �ేసుత్ నన్�� ఎవర�? 

http://www.jefferson.kyschools.us/back-school-0


 
 
 
 
 
 
 
 

వర�్చవల్ తరగత�ల�   

� �డ్డ  �ారంల� ఐదు ���ల� ఆన్  ల�ౖన్ తరగత�ల�్ల �� ఉండ�టక� 
ఆపష్న్ ఉంట�ం��. వర�్చవల్ ల��న్ంగ్ అ���� ��న్ – ట�్ర��షనల్ 
ఇన్ స్ట �కష్న్ (NTI) ల� � �డ్డ  �క్క ప్రసుత్ త అభయ్సన అనుభ�ా��� 
సమ�నం�ా ఉంట�ం��. ఒక JCPS ట�చర్ ఆన్  ల�ౖన్ – తరగత�లను 
మ�త్ర�� ���య్ర�్థ ల� ప్రసుత్ తం ఉప���సుత్ నన్ అ�ే గ�గ�ల్ 
�ా్ల స్ ర�మ్ �ా్ల ట్ �ామ్ ఉప���ం� బల���న సూచనల� ఇసూత్  
న���ి�ాత్ ర�. 

 
ప్రతయ్కష్ వ��స్స్ వర�్చవల్ సూచన 

���య్ర�్థ లను �ా�� అ�ే ట�చర్ (ల)�� ఉంచడం మ� లకష్య్ం�ా ఉం��. 
ప్రతయ్కష్ ల��� వర�్చవల్ అభయ్సనం ఎంచుక�నన్ ���య్ర�్థ ల సంఖయ్ 
�్ార �ప��కన బహ��ా మ�ర�ప్ల� ఉండడం �ాధయ్మవ�త�ం��. 
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