
 

Mwezi wa Mnane 17, 2020  

 

Familia Wapendwa wa Shule za Guilford County:  

GCS inafunguliwa tena kwa mwaka wa shule 2020-21 katika Mpango wa C, ambayo inamaanisha 

kwamba wanafunzi wanajifunza kupitia mafundisho ya mbali asilimia 100 ya wakati huo, kwa juma 

tisa za kwanza. Waalimu wa GCS watatumia jukwaa linaloitwa Canvas kwa kujiunga na wanafunzi na 

kuongoza kazi za shule. 

Mengine ya mafundisho hayo ya mbali yatafanyika kama kujifunza kwa kuonana video “live”, ambapo 

wanafunzi wanajifunza wakati huo huo kwa kutumia teknolojia kama vile mkutano wa video. Mikutano 

zote za video zitafanyika kwa kutumia mpango inayoitwa Microsoft Teams. 

Tunajua kwamba familia zingine zitakuwa na ugumu wa kushiriki katika vikao vya kuonana kwenye 

video, kwa sababu ya ratiba, kuchunga watoto au shida za teknolojia. Kwa sababu ya hivo, masomo 

ya kuonana live yatarekodiwa na kuwekwa kwenye komputa ili kuruhusu wanafunzi kurudilia tena 

kuangalia kwa wakati wao. Wakati wa maagizo ya kuonana kwenye video, sura za wanafunzi na 

maandikoi yanaweza kuonekana na kusikika wakati wa kurekodi. 

Wazazi wanaweza kuchagua kutotumia sehemu ya video wakati wa kikao cha "Kuonana uso 

kwenye videoya live" ambacho kimerekodiwa na mwalimu. Ikiwa unachagua kuzimisha 

kipengee cha video, mwalimu atashikilia na kuendelea na kikao na mtoto wako bado ataweza 

kutazama video iliyorekodiwa baadaye. 

Ikiwa untachagua kuzimisha huduma ya video wakati wa kikao cha "Kuonana usoni kwenye video", 

unaweza kuzimisha kamera. Kwa maelezo zaidi, nenda kwa www.gcsnc.com/reopening. 

Ili kukinga usiri wa wanafunzi wanaoshiriki katika vikao vya kuonana kwenye video na kwa hivyo 

vitarekodiwa, tafadhali kumbuka yafuatayo: 

• Rekodi zitatumwa kwenye ukurasa wa Canvas ya mwalimu na pia zitapatikana kwenye 

Microsoft Teams kwenye kituo cha darasa. 

• Wazazi na wanafunzi hawaruhusiwi kurekodi masomo yoyote na ya mbali bila idhini 

iliyoandikwa na GCS. 

• Ikiwa wazazi / walezi watafuata maagizo mtandaoni, wamelazimishwa kufanya hivyo kwa njia 

isiyo ya usumbufu. 

• Kwa kiwango ambacho fursa za ujifunzaji wa mbali hunatoa ufikiaji wa habari za siri za 

wanafunzi, washiriki wote wamekatazwa kushiriki habari za siri za mwanafunzi kuhusu 

washiriki wengine wa wanafunzi na wahusika wengine wote. 

• Wanafunzi, na mahali ambapo wazazi / walezi wanaofaa, wanakubali kujiunga katika kikao 

cha kuonana video cha kielimu lazma kuvaa mavazi yalioenea yasipokua vizuizi vichache kwa 

http://www.gcsnc.com/reopening


 

hali hiyo, ili kupunguza kelele ya nyuma na kulinda uaminifu wa ushiriki wa wanafunzi na usiri 

wa wanafunzi. 

• Wazazi / walezi na washiriki wengine wa nyumbani ambao kwa kawaida sio faragha kwa 

darasa la siku na majadiliano ya huduma ya kikundi wanakubali kuheshimu na kuweka siri 

yoyote ya kibinafsi (k.m. hali ya ulemavu) inayogunduliwa juu ya wanafunzi wengine kwa 

sababu ya ukaribu wa elimu ya kuonana kwa video. 

• Maelezo za mwanafunzi sernames na passwords hazipaswi kushirikiwa ili kuhakikisha 

usalama wa mwanafunzi. 

• Wanafunzi tu waliopewa kikundi hicho / darasa maalum njo wataweza kupata rekodi ya video. 

Rekodi hazitatolewa kwa umma kwa uwezo wowote. 

• Picha za skrini, picha, kurekodi za sauti / video, na usambazaji wa uzoefu wowote wa kielimu 

ni marufuku ili kulinda faragha ya mwanafunzi, kuzuia kwa urahisi utapeli wa mtandao, kuzuia 

usambazaji wa vifaa vya hakimiliki, na kufuata sheria inayotumika ya North Carolina na sheria 

ya shirikisho. 

• Wanafunzi lazima wafuate sheria zote za GCS, pamoja na: 

○ Matumizi ya Teknolojia yanayokubalika ya EFE 

○ Usalama wa Mtandaoni 3226/4205  

○ Ukiukaji wa JD-P ya Msimbo wa Maadili  

 

Kwa kuongezea, GCS itafuata Sheria ya Uchunguzi wa Elektroniki ya NC na Sheria ya Haki za Elimu 

na Usiri wa Shirikisho (FERPA), ambayo inatumika katika utekelezaji wa mpango wa wilaya. 

 

Ikiwa una maswali yoyote juu ya utekelezaji wa mpango wa kijijini wa kujifunza, au ikiwa unahitaji 

msaada wa kupata vifaa mkondoni, tafadhali wasiliana na shule ya mtoto wako. 

Kujifunza mbali ni uzoefu mpya kwa familia zetu nyingi na waalimu, na tunatumai kwamba itakuwa 

vizuri zaidi na mazoezi. Asante kwa kujitolea kwako kuweka watoto wanaoshiriki na kujifunza wakati 

huyu wa majani kuanguka. 

 

Wako Mwaminifu,   


