Swahili

Kufungua Tena Maswali na Majibu
•

Je, wilaya ingali ikizungumzia kuhusu kurudisha wanafunzi wenye mahitaji ya juu kwa
kila shule tarehe 1 Februari? Ndiyo.

•

Ni nani anayezingatiwa mwenye mahitaji ya juu? Ni jinsi gani wanafunzi hao
wanavyochaguliwa na wakuu wa shule? Wanafunzi wenye mahitaji ya juu
waliochaguliwa kurudi ana kwa ana wanatambuliwa na wakuu wa shule kulingana na
data, pendekezo la mwalimu, na pendeleo la mzazi.

•

Je, familia hizo zimepata mawasiliano? Ndiyo. Mchakato huu umekuwa ukiendelea.

•

Unalo wazo lolote kuhusu idadi ya wenye mahitaji ya juu katika wilaya nzima? Je, bado
wataenda siku tano kwa wiki?
Wanafunzi 50 hadi 100 wako kwenye mpangilio wa shule katika tovuti yetu kwa
kujumuisha idadi tuliyoitaja itakayorejea tarehe 1 Februari. Kwa wakati huu,
watahudhuria siku 5.

•

•

Je, wanafunzi wote wa pre-k hadi gredi ya 2 wataalikwa katika awamu ya kwanza?
Ndiyo.

•

Je, wanafunzi wote waandamizi wataalikwa kurudi Februari 1? Ndiyo.

•
•

Ni kwa nini vikundi hivyo viwili vilichaguliwa kurudi kwanza?
Kulingana na ukweli kwamba wanafunzi waandamizi walikosa awamu ya wanafunzi
wadogo mwaka uliopita wanahitajika kutia bidii kufuzu chuo kikuu mwaka huu.
Pre-k hadi 2 kulingana na utafiti inaashiria kwamba miaka ya awali hufanya utofauti
katika maeneo ya maendeleo, kielimu na kijamii/kihisia.

•
•

Je, wanafunzi hao watakuwa katika muundo wa mseto? Je, unajua jinsi ambavyo hiyo
itakuwa? Pre-K – 2 itakuwa katika ratiba ya siku mbili kuanza. Kikundi A
Jumatatu/Jumanne. Kikundi B Alhamisi/Ijumaa. Jumatano ni ya masomo ukiwa mbali.

•

Ni lini wanafunzi na wazazi hao watajulishwa kuamua ikiwa wanataka kurejea?
Wanafunzi wanaoendelea wanawekwa katika awamu.

•
•

Awamu zifuatazo zitakuwa kipindi cha wiki moja hadi mbili mpaka katikati ya mwezi wa
Machi, sawa?
Kulingana na sayansi, kipimo na kile tunachosoma Awamu ya 1.

•
•

Je, awamu hizo zitafanywa kwa kiwango cha gredi?
Kuna uwezekano kufanywa kwa gredi kutokana na mchango wa Timu za Shule (SBTs)

•

Ni lengo la kuwafikia wazazi katika kila wilaya ili kuamua iwapo wanataka wanao
warejee au la? Ndiyo. Kupitia SBT.
Vipi kuhusu kupima? Je, mchakato wa kupata vipimo na kupata idhini ya mzazi
umeanza? Hii inaendelea kupitia mwongozo na uratibu wa Wanabodi wa Baraza la
Ushauri wa Afya (HAC) wakiwemo mkurugenzi wa Matibabu Dkt. Dennis Kuo na Dkt.
Tonja Williams.

•

