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Maswali ya Wanafunzi wa Sekondali 

Je! Mwanafunzi wangu wa sekondari anatarajiwa kufanya 

nini? 
● Angalia barua pepe ya Outlook katika barua pepe ya Office 365 mwanzoni mwa kila wiki kukagua mgawo wa kila 

wiki, mwelekeo wa darasa, na kalenda ya juma. Waalimu watashiriki matarajio ya darasa kwa wiki siku ya wiki 

iliyoundwa kwa maeneo maalum ya yaliyomo. 

● Kamilisha kazi ya kila siku uliyopewa na walimu. Waalimu wengi watatumia Ofisi 365 au ubao wa bodi. Waalimu 

watatoa maelekezo kwa wanafunzi juu ya jinsi ya kupeana migawo ya maoni na grading 

● Fanya bidii kuhudhuria vikao vya alasiri vya kila wiki vinavyohudhuriwa na waalimu wa darasa. 

● Angalia video zozote zilizorekodiwa zinazopatikana mkondoni 

Je! Mwanafunzi wangu wa sekondari anapaswa kufanya kazi 

kila siku saa ngapi? 
● Shule za Umma za Spokane zinatumia mwongozo wa  Office of Superintendent of Public 

Instruction’s (OSPI) guideline  kwa dakika zilizopendekezwa za masomo kwa kila kiwango cha daraja. 

Mipango ya kujifunza kwa wiki inategemea dakika zifuatazo: 

»Darasa la 7-8: dakika 20 kwa siku kwa kozi 

»Darasa 9-12: dakika 30 kwa siku kwa kozi moja 

●  Fursa za ziada za kujifunza za ukuzaji zinaweza kutolewa kwa kuongezea miongozo ya OSPI. Waalimu watatumia 

huruma, akili ya kawaida na maanani ya mawasiliano wakati wa kugawa fursa za kujifunza zaidi ya miongozo. 

Waalimu watawasiliana lini na wanafunzi? 
Waalimu watatuma mawasiliano ya kila wiki kwa wanafunzi wakionyesha habari kwa mgawo wa kila wiki, mwelekeo wa 

darasa, na kalenda ya wiki. Mawasiliano yatatumwa kwa siku zilizoainishwa kwa maeneo maalum ya yaliyomo, kwa hivyo 

wanafunzi hawako kuzidiwa na habari juu ya siku yoyote. Waalimu watawasiliana na wanafunzi binafsi kwa njia inahitajika 
 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
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Je! Mwanafunzi wangu wa sekondari atapatiwa 
viwango?  
Ndio, wanafunzi watapewa viwango kwenye kazi ambayo wamepewa na waalimu. Sawa na hali ya kawaida, waalimu 

watatumia uamuzi wao wa kitaalam kutoa maoni na mgawo wa darasa ili kurekodi ujifunzaji wa wanafunzi, ustadi, na 

kukamilisha kozi. Wakati inahitajika, waalimu watarekebisha darasa kulingana na hali ya kupanuka ambayo inaweza 

kupatikana kwa mwanafunzi kutokana na kufungwa kwa shule. Waalimu wataweka usawa wa wanafunzi kama lengo la 

msingi kuzingatia athari kubwa ya kufungwa kwa shule kwa idadi ya watu walioko hatarini. Huruma, akili ya kawaida na 

changamoto za mawasiliano zitazingatiwa wakati wa kufanya maamuzi juu ya athari mbaya kwa darasa la wanafunzi.  

Je! Mahitaji ya kuhitimu shule ya sekondari 
yataathiriwaje? 
 Wanafunzi wanaweza kupata diploma ya Shule ya Sekondali ya SPS (22 Credits) na Stashahada ya Tayari ya Uangalizi 

(Credits 20). Hati za kuongezewa zinaweza kutolewa kwa idhini ya mkuu wa shule ya upili hali inayosubiri kwa sababu ya 

kufungwa kwa shule. Mchakato wa rufaa ya kiwango cha shule na ngazi ya wilaya utaandaliwa ili kusaidia hesabu za wilaya 

kwa ujumla na utoaji wa maamuzi.  

Je! Kutakuwa na kikao cha moja kwa moja na walimu 
wa sekondari?  
Ndio, waalimu wa darasa watatoa vikao vya moja au zaidi vya moja kwa moja kwa kila kozi kila wiki. Waalimu watashiriki 

ratiba ya vikao vya moja kwa moja katika mawasiliano yao ya kila wiki kwa wanafunzi. Kutakuwa na kikao cha moja kwa 

moja mchana kwa siku zilizotengwa kwa maeneo maalum ya yaliyomo. Waalimu wanaweza kupanga vikao vya ziada, 

ambavyo vitatolewa asubuhi. Vipindi vya moja kwa moja vitafanyika kwenye Timu za Microsoft au Kushirikiana kwa ubao na 

utazingatia ustawi wa wanafunzi na ujifunzaji wa kihemko. Waalimu wanaweza pia kutumia wakati huu kutoa msaada wa 

kimasomo kwa wanafunzi kama inahitajika. 

Je! Walimu watatoa yaliyomo mpya kwa wanafunzi wa 

sekondari? 
Ndio, kazi ya wanafunzi itazingatia mapitio na jamaa mpya wa kujifunza kwa malengo muhimu zaidi ya kujifunza kwa 

muhula. Waalimu watatumia uamuzi wao wa kitaalam kuamua ni masomo gani ambayo ni muhimu zaidi kwa wanafunzi. 

Wafanyikazi wote wataweka usawa wa wanafunzi kama lengo la msingi kuzingatia athari kubwa ya kufungwa kwa shule kwa 

idadi ya watu walioko hatarini. Wafanyikazi watatoa kipaumbele mahitaji ya kihemko ya kijamii ya wanafunzi, wakati pia 

wanafanya kazi kutoa mafunzo ya kuendelea. 

 

Je! Wanafunzi watatumia vifaa gani vya dijiti? 
Wanafunzi wa sekondari wanapaswa kuingia kwa Clever, ambayo inapatikana kutoka kwa Tovuti ya SPS. Clever ni jukwaa 

ambalo linatoa ufikiaji wa zana zote za dijiti kwa kutumia jina la mtumiaji na nywila moja. Kuingia kwa Clever kutaasa 

wanafunzi katika Ofisi ya 365, Timu za Microsoft, ubao mweusi. Mikutano ya kweli itafanywa kwa kutumia Timu za Microsoft 

au Kushirikiana kwa Bodi. 

  

Nifanye nini ikiwa mwanafunzi wangu hafanyi kazi? 
Hii ni marekebisho magumu kwa kila mtu, na wanafunzi wengine wanaweza kutatizika. Tafadhali wasiliana na mwalimu au 

mshauri wa mwanafunzi wako ili ujadili mikakati ya kusaidia wanafunzi. 
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Je! Mwanafunzi wangu aliye na IEP atapataje huduma za 

Elimu Maalum? 
Kila mwanafunzi katika elimu maalum atakuwa na mwendelezo wa Mpango wa Kujifunza wa Huduma uliotengenezwa na 

timu yao ya IEP. Mipango hii itaelezea huduma za elimu maalum zinazotolewa wakati wa kufungwa. Huduma hizi za kila wiki 

zitarekebishwa kutoka IEP ya mwanafunzi wa sasa ili kuonyesha miongozo ya ujifunzaji wa umbali uliopendekezwa na OSPI. 

Chini ni mifano ya shughuli zilizopendekezwa: 

● Huduma za mashauri 

● Vyombo vya dijiti vya SPS kupitia Clever 

● Pakiti za kila wiki 

● Toa ratiba za kuona na utaratibu wa nyumbani 

● Teletherapy 

● Kufundisha kwa njia ya simu, au ya kawaida 

 

Je! Mikutano ya mwanafunzi wangu ya IEP / Hoja-up / 

Tathmini itafanyikaje wakati wa kufungwa? 
Wilaya itaendelea kufanya mikutano ya IEP endapo washiriki wote wa timu wanaweza kushiriki kwa mbali ikiwa ni pamoja na 

wazazi. Wazazi ambao wangependa kungojea hadi iwe salama kufanya mkutano kibinafsi wanaweza kuomba mkutano huo 

utafungiwa hadi shule itakapoanza tena. Tathmini maalum za elimu itaendelea hadi wakati hakuna uchunguzi wa-mtu 

inahitajika kukamilisha tathmini. Tathmini hizo ambazo zinahitaji uchunguzi wa mtu zitakamilika mara shule itakapoanza 

shuleni. Ikiwa mwanafunzi wako anahama kutoka PreK- Kindergarten, 6-7, 8-9, au 12- utakuwa na mkutano wa kuhamasisha 

uliopangwa katikati mwa Mei na meneja wa kesi ya mwanafunzi wako kujadili huduma za IEP kwa mwaka ujao wa shule. 

 


