
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. ve 2. HAFTA TARİHLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİMİ KİM ALIYOR? 

Yüz yüze dersleri seçtiyseniz, siz ve çocuğunuz hazır mısınız? 
• Çocuğunuzun otobüs durağını/numarasını öğrenin ve otobüs güvenlik önlemlerine 

bakın. Aileler, okulun ilk haftasında kafalarına takılan ulaşım soruları için 485-RIDE’ı 
arayabilirler. 

• Bir öğrencinin tıbbi feragatnamesi olmadığı sürece maskeler bütün gün takılmalıdır. 
Çocuğunuz bir maskeyi unutur, kaybeder veya kirletirse, ona bir maske verilecektir. 

• Okul malzemeleri listenizi kontrol edin ve okulunuza önceden gerekli üniformalara 
ihtiyaç olup olmayacağını sorun. 

• Okulunuzdaki iletişim bilgilerinizi güncelleyin ve JCPS ve çocuğunuzun okulundan 
iletişim almak için School Messenger ve School CNXT'ye kaydolun. 

 17 MART ÇARŞAMBA • Anaokulu - Grup A'daki ikinci sınıf öğrencileri 
(A–K ile başlayan soyadı) 

• Anaokulu - özel eğitim hizmeti alan ikinci sınıf öğrencileri (ECE) 
18 MART PERŞEMBE 
 
19 MART CUMA 

• Anaokulu - Grup B'deki beşinci sınıf öğrencileri 
(L–Z ile başlayan soyadı) 

• Özel eğitim hizmetleri alan ilköğretim öğrencileri (ECE) 
22 MART PAZARTESİ 
 
23 MART SALI 

• Anaokulu - Grup A'daki beşinci sınıf öğrencileri 
(A–K ile başlayan soyadı) 

• Özel eğitim hizmetleri alan ilköğretim öğrencileri (ECE) 
• Erken Çocukluk öğrencileri Grup A 
 (A–K ile başlayan soyadı) 

24 MART ÇARŞAMBA • Tüm öğrenciler için Sanal Öğrenme Günü 
25 MART PERŞEMBE 
 
26 MART CUMA 

• Anaokulu - Grup B'deki beşinci sınıf öğrencileri 
 (L–Z ile başlayan soyadı) 
• Özel eğitim hizmetleri alan ilköğretim öğrencileri (ECE) 
• Erken Çocukluk öğrencileri Grup B 
 (L–Z ile başlayan soyadı) 

 Daha fazla ayrıntı için: www.jefferson.kyschools.us/back-school-0 AA/BB programı bu noktadan itibaren A Grubu'ndaki ortaokul ve lise öğrencileriyle 5 Nisan'da yüz 
yüze derslere başlayacaktır. B Grubu orta ve lise öğrencileri 8 Nisan'da başlayacaktır. 

 

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS YENİ BİR 
İLERLEME 

YOLU 
OKULA DÖNÜŞ: AİLELERİN BİLMESİ GEREKENLER 

JCPS, 17 Mart 2021 tarihinde Yüz Yüze Eğitim Sunulan Dersler Vermeye Başlayacak 
Lütfen çocuğunuz için yüz yüze veya sanal öğrenme seçeneğini seçin veya değiştirin. 

İlkokul planlamasının ilk iki haftası şöyle görünecektir: 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

SANAL SINIFLAR   
Çocuğunuzun haftanın beş günü çevrimiçi derslerde 
kalma seçeneği vardır. Sanal öğrenme, çocuğunuzun 
Geleneksel Olmayan Öğretimde (NTI) mevcut öğrenme 
deneyimine benzer olacaktır. Bir JCPS öğretmeni, 
öğrencilerin şu anda kullanmakta oldukları Google 
Classroom platformunu kullanarak sağlam talimatlar 
sunarak yalnızca çevrimiçi olarak sınıflara liderlik 
edecektir. 
 
 
YÜZ YÜZE VE SANAL EĞİTİM 
Öğrencileri aynı öğretmen(ler) ile tutmak hedefimizdir. 
Yüz yüze veya sanal eğitimi seçen öğrenci sayısına bağlı 
olarak değişiklik olması mümkündür. 
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