
Tunapoingia wiki za mwisho za mwaka wa shule ambao umekuwa bila sawa, Msimamizi Adam 
Swinyard anatoa shukrani zake kwa familia za SPS, wafanyikazi, na jamii. 
 
Kuanzia mwanzo kamili wa kujifunza mkondoni, hadi kurudi kwetu salama na kwa utaratibu wa 
kujifunza kibinafsi, mengi yametokea katika miezi 10 iliyopita. Tulikuuliza ushiriki maoni yako 
juu ya maswala anuwai, pamoja na ushuru wa shughuli zetu, mabadiliko ya mipaka inayokuja, 
makao ya uwanja mpya, na jina gani la kutaja shule zetu mpya. 
 
Kila moja ya maswala haya yamekuwa na changamoto, kusema kidogo, na yote yamechochea 
mazungumzo ya roho katika jiji letu. Lakini kiwango cha kushangaza cha ushiriki kutoka kwako - 
jamii ya SPS - kiliruhusu utawala wetu, vikundi vya ushauri, na bodi ya shule kufanya maamuzi 
katika harakati za kuifanya wilaya yetu kuwa bora. 
 
Na kwa wale ambao wanaweza kuwa hawakukubaliana na uamuzi wa wilaya mwaka huu, 
naomba uendelee kushirikiana nasi. Ikiwa tutaendelea kuboresha, tunahitaji kusikia kutoka kwa 
sauti nyingi tofauti iwezekanavyo. 
 
Mwaka huu ulitufundisha kubadilika, kuvumbua, na kushirikiana wakati wa mabadiliko mengi 
makubwa. Pamoja tulishinda vita ngumu sana, na sasa tuna nguvu zaidi kuliko ilivyokuwa 
demani ,majira ya mapukutiko yaliyopita. Ninaamini ujasiri, ushirikiano, na mafunzo ambayo 
tumepata yatatuzindua katika mwaka wa shule wa 2021-22 ambao utafanikiwa sana. 
 
Hivi sasa, tunafanya kazi kwenye mpango wa kufungua tena ambao unazunguka mikakati 5 ya 
msingi ambayo inaweka mafanikio ya mwanafunzi na usalama mbele, na kushughulikia athari za 
janga kubwa kwa kitaaluma na afya. 
 
Kwa wanaoanza, SPS inafanya kazi kuanzisha kihistoria viwango vya chini vya darasa katika 
viwango vyote vya daraja. Hii inashikilia uwezekano wa kuwa na athari ya mabadiliko kwa 
wilaya yetu kwa miaka ijayo. 
 
Wanafunzi hustawi kimasomo na kihemko wanapopata umakini na msaada zaidi kutoka kwa 
waalimu wao. Pia ukubwa mdogo wa darasa utawaruhusu wanafunzi nafasi zaidi ya kibinafsi 
darasani, kuwaweka salama na wenye afya  na sisi tukiwa tunapohakikisha kufuata miongozo ya 
usalama. Wanafunzi wachache darasani hulingana na masafa ya upangaji na kazi ya sasa 
inayofanywa kutoa nafasi za darasa kwa kujenga shule mpya na kurekebisha mipaka. 
 
Mkakati wetu wa pili unajumuisha kuongeza washauri, wataalam wa afya ya akili, wataalamu 
wa msaada, na walimu wa kuingilia kati kusaidia wanafunzi kushughulikia kile wamepitia au kile 
bado hawajakua na uzoefu wakati huu tunapotoka kwa janga kubwa hilo. 

 
Tunahimiza wanafunzi wetu wote kutumia huduma hizi. Ikiwa ni mtaalamu, rafiki wa karibu, au 
jarida, kuwa na bodi ya sauti ni hatua muhimu ya kwanza ya kujisikia vizuri kiakili na kihemko. 



Na wafanyakazi pia. Ikiwa una nia ya kuongea na mtaalam mwenye leseni ya afya ya akili, 
wataalamu wetu wa shule wanaweza kukusaidia kukuelekeza katika mwelekeo sahihi. 

 
Ifuatayo, tunaendelea kuwekeza katika mtaala wa elimu ya kihemko ya kijamii na mafunzo. 
Hata katika nyakati bora, sisi sote tunafaidika kwa kuzingatia ustawi, kukuza uhusiano 
mzuri, kutatua mizozo, na kukuza jamii inayojumuisha na chanya. Wanafunzi katika darasa 
la K-12 wanaweza kushiriki katika masomo ambayo yanalenga ukuaji wao wa kihemko na 
kijamii tunapofanya kazi pamoja kujenga mazingira mazuri ya shule ambayo huwaandaa 
kwa mafanikio ya baadaye. 

 
Kama sehemu ya mkakati wetu wa nne, tunapoendeleza mafunzo ya wafanyakazi na waalimu, 
tutasisitiza kupanga uzoefu wa ujifunzaji ambao unakidhi viwango anuwai na mahitaji katika 
madarasa yetu. 
 
Lengo ni kutumia njia anuwai za kufundisha kuondoa vizuizi vya ujifunzaji na kuwapa wanafunzi 
wote fursa sawa za kufaulu. Walimu wetu hufanya kazi kwa bidii sana kuwahudumia wanafunzi 
wote, na lengo hili la mafunzo linalenga kuwapa chaguzi ambazo wanaweza kuzoea nguvu za 
kila mwanafunzi na maeneo ya ukuaji. 
 
Na mwishowe, kutoa rasilimali zaidi kwa wanafunzi wanaohitaji sana itakuwa kipaumbele cha 
juu katika wilaya yetu. Shule zitapokea wafanyakazi wa ziada kwa msaada kulingana na sababu 
kama idadi ya wanafunzi, kiwango cha umaskini katika kila jamii ya shule, na ni wanafunzi 
wangapi wanapata huduma maalum za elimu. Hii itakuwa msaada zaidi juu ya kile shule tayari 
zinapata. 
 
Tuna mengi ya kutarajia na siwezi kusubiri kuona kile wanafunzi wetu na wafanyakazi 
watatimiza mwaka wa shule ujao. Asante kwa kuendelea kuonyesha uvumilivu, neema, na 
uelewa wakati huu mgumu. Ushirikiano wako mwaka huu umethibitisha kwa nini Spokane ni 
mahali pazuri kulea watoto wetu. Nakutakia kuwa na mapumziko mazuri ya kiangazi na tukuona 
wakati wa demani. 


