
  

 

 

Oktoba 21, 2022  
 

Ndugu Wazazi na Walezi:   
 

Idara ya Maelekezo ya Umma ya North Carolina (NCDPI) imetoa matokeo ya tathmini ya  kwa mwaka wa 
masomo wa 2021-22. Matokeo haya ni pamoja na jinsi wanafunzi wetu walivyofanya kwenye mitihani ya 
mwisho wa darasa (EOG) na mwisho wa kozi (EOC) wanafunzi huchukua kila chemchemi na ni kiasi gani 
cha ukuaji wa wanafunzi walioonyeshwa kupitia alama hizo, pamoja na hatua zingine za uwajibikaji.  
 

Ni muhimu kujua matokeo ya upimaji ni kipimo kimoja tu cha mafanikio ya mwanafunzi, na lazima 
tumuweke mtoto mzima akilini na bidii yake kwa mwaka mzima.   Ni muhimu pia kujua kwamba NCDPI 
inatathmini upya mfumo wa tathmini ya utendaji wa shule mwaka huu, ikiwa ni pamoja na jinsi 
madarasa ya shule yanavyopewa, kwa sababu haionyeshi kwa usahihi bidii na juhudi za wanafunzi wetu, 
walimu na wafanyakazi. Kulingana na matokeo ya mtihani wa serikali, shule ya Oak Hill Elementary 
ilipata alama ya F haikufikia ukuaji uliotarajiwa.    
 

Tunafahamu kuwa janga hili limeathiri ufaulu wa masomo kwa wanafunzi karibu shule zote na kila ngazi 
ya daraja kote nchini na kitaifa. Kulingana na watafiti, tunajua pia itachukua muda na bidii kurejesha 
hasara hizo za kujifunza ambazo zimefuta miongo kadhaa ya maendeleo ya kitaaluma nchi nzima.  
 
Tunataka ujue tunaangalia kwa karibu matokeo yetu ili kubaini hatua zinazofuata za kuboresha matokeo 
ya kitaaluma kwa wanafunzi wetu. Baadhi ya hatua hizo zitakuwa zinajenga juu ya kile tunachofanya 
vizuri. Wilaya yetu ya shule ina mengi ya kusherehekea. Hapa chini ni baadhi ya mambo muhimu kutoka 
kwa mwaka wa shule wa 2021-2022: Kila kundi la wanafunzi katika darasa la K-3 lilikuwa na ongezeko la 
asilimia mbili ya asilimia katika ustadi wa kusoma kutoka mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka 
kwenye tathmini ya mapema ya kusoma na kuandika.  
 

• Katika hesabu katika darasa la 3-8, GCS inapata nafuu kwa kasi zaidi kuliko Serikali na wilaya 
zingine kubwa.  

• Wanafunzi wa darasa la 3-8 waliona ongezeko la 8.2% la ustadi wa hesabu.   
• Wanafunzi wa Shule za Sekondari waliofanya tathmini ya EOC waliona ongezeko la ustadi katika 

Hisabati 3 (11.6%), Hisabati 1 (10.6%) na Biolojia (5.1%).  
• Kiwango cha kuhitimu 2021-2022 ni kiwango cha juu zaidi cha kuhitimu katika historia ya GCS 

kwa 91.8%, juu kuliko Serikali na wilaya zingine zote kubwa huko North Carolina. Ingawa kuna 
mengi ya kusherehekea, hatuwezi kupunguza kasi sasa. Kuna 50.8% ya shule za Kaunti ya 
Guilford (bila kujumuisha shule 16 zilizo na programu ndogo au maalum) ambazo 
zimetambuliwa kama shule zenye ufaulu mdogo kama inavyofafanuliwa na G.S. 115C-105.37.  

 

 

 



  

 

Tumeshuhudia maendeleo katika ngazi za shule na wilaya na tutaendeleza mafanikio hayo katika mwaka 
ujao tunapokamilisha na kutekeleza mpango wa uboreshaji wa awali uliounganishwa ambao Bodi ya 
Elimu itazingatia Novemba 15. Ili kufikia mpango huo, nenda kwenye www.gcsnc.com na utafute kiungo 
kinachoitwa Mpango wa Uboreshaji wa Awali chini ya Viungo vya Haraka kwenye ukurasa wetu wa 
nyumbani. Hapo utapata kiungo cha kushiriki maoni yako juu ya mpango (ambayo inaweza pia 
kupatikana hapa). Nakala ngumu itapatikana baada ya ombi.  
 

Tunakushukuru kwa kushirikiana na mtoto wako kusaidia kuimarisha ujuzi wanaojifunza darasani na kwa 
kuendelea kusaidia shule yetu. Kwa pamoja tunaweza kuwasaidia wanafunzi wetu kufikia uwezo wao 
kamili.   
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Whitney Oakley, Ed.D.  
Superintendent  
 

 

https://forms.office.com/r/Z651HgkdPz

