
For our current reopening plans, our schools will offer a combination of in-person and virtual teaching and 

learning. Grades PK-5 will learn in the traditional model and grades 6-12 will learn in the hybrid model. All 

families also had the choice for their children to receive virtual at-home teaching and learning using Virtual 

Jefferson. To make sure our families are prepared, we have partnered with Cox Communications so qualified 

families can fast track their applications for discounted home internet access.  

If you have at least one child attending a school in Jefferson Parish Schools, participate in one of these 

government subsidy programs: the National School Lunch Program, SNAP, TANF or Public Housing and have 

not had Cox internet services in the home within the last 90 days, your household could qualify to receive 

low-cost, home internet with wifi for only $9.95 per month. Find out if you qualify by visiting 

www.cox.com/c2c, or call 1-855-222-3252 today. 

For more information on our reopening plans and other useful resources for the 2020-21 school year, please 

visit jpschools.org/StartStrong. 

 

 

بالنسبة لخطط إعادة االفتتاح الحالية ، ستقدم مدارسنا مزيًجا من التدريس و التعلم الشخصي و التعلم االفتراضي عبر اإلنترنيت . ستتعلم 

كان لدى جميع العائالت فى نموذج تعلم مختلط .  12-6و الصفوف  تقليدىتعلم إلى الصف الخامس فى نموذج  ما قبل الروضة الصفوف

أيًضا الخيار ألطفالهم لتلقي تعليم افتراضي في المنزل و تعليم باستخدام جيفرسون اإلفتراضية . للتأكد من استعداد عائالتنا ، فقد عقدنا 

 نترنت في المنزلاإلحتى تتمكن العائالت المؤهلة من تتبع طلباتهم بسرعة للحصول على وصول شركة كوكس لإلتصاالت  شراكة مع

.بسعر مخفض   

 

:  أحد برامج الدعم الحكومي هذه شترك فىمجيفرسون باريش ,  إذا كان لديك طفل واحد على األقل يذهب إلى مدرسة في مدارس

كوكس خالل  شركة من فى المنول خدمة اإلنترنيت عندكليس و  اإلسكان العام أو برنامج   SNAP, TANF   الغداء المدرسي الوطني

دوالًرا فقط في  9.95مقابل كوكس ركة منخفض التكلفة مع ش واى فاى يمكن أن تتأهل أسرتك لتلقي إنترنت منزلياألخيرة , يوم  90

ة الموقع اكتشف ما إذا كنت مؤهالً من خالل زيار . الشهر  

 www.cox.com/c2c , أو اتصل بالرقم 3252-222-855-1 اليوم .

 

الموقع ، يرجى زيارة 21-2020الموارد المفيدة األخرى للعام الدراسي  و لمزيد من المعلومات حول خطط إعادة الفتح لدينا   

jpschools.org/StartStrong 
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