
 
 

 

 

 

 

 

 

Mei 2020 

 

wazazi Wapendwa wa wanafunzi katika darasa la K-5:  

 

Natumaini wewe na wapendwa wako mnakaa salama na afya wakati huu wa changamoto. Ingawa 

tunawakosa sana watoto wako, tunaelewa kuwa afya na ustawi wao, na afya na ustawi wa wafanyikazi 

wetu, lazima zije kwanza. Pia nataka kukushukuru kwa juhudi zako za kusaidia kujifunza kwa mtoto wako 

nyumbani wakati unasawazisha mahitaji mengi ya kazi na ya familia. Kujifunza kwa mtandao kutaendelea 

kupita siku ya mwisho ya mwaka wa shule. 

 

Yaliyomo na Ratiba 

Tunaomba uendelee kufanya bora zaidi, hata ikiwa ratiba kamili haiwezekani kwa familia yako. 

Tumerahisisha yaliyomo na matarajio kwa kila somo, kwa hivyo waalimu wanaweza kuzingatia masomo 

yao na mgawo wao juu ya maoni na ujuzi muhimu zaidi ambao mtoto wako atahitaji kufaulu shuleni 

mwaka ujao. 

 

Masomo kwenye Runinga 

Kwa sababu tunajua kuwa hesabu ni changamoto hasa kwa wanafunzi na wazazi wengi, tunaongeza 

masomo ya hesabu kwenye GCSTV, kuanzia wiki hii kama chaguo jingine la msaada. Masomo yataanza 

saa mbili asubuhi kwa darasa la chekechea (K), saa tatu asubuhi kwa darasa la kwanza na kuendelea na 

itaonyesha somo mpya kwa kila kiwango cha daraja mwanzoni mwa kila saa siku nzima. Masomo na 

shughuli za hesabu na mwalimu wa mtoto wako zitaendelea kwenye Canvas. 

 

Kuandaa 

Kwa kuzingatia sera mpya ya upangaji iliyopitishwa na bodi ya shule ya serikali, mwongozo wetu wa 

uporaji umebadilika tangu mawasiliano yetu ya mwisho kwako. Kadi za ripoti ya robo ya mtoto wako 

itaonyesha maendeleo ya mwanafunzi hadi Machi 13, siku ya mwisho kabla ya kufungwa kwa shule. 

Wanafunzi katika darasa la K-5 hawatapata darasa kwa robo ya nne. Walakini, waalimu watatoa maoni 

yaliyoandikwa kwa robo ya nne kulingana na kile wamekamilisha wakati wa masomo ya mbali, na 

kiwango cha daraja la mtoto wako kwa mwaka 2020-2021 kitaonyeshwa. Ikiwa mtoto wako atahitaji 

kujifunza kwa mtandao wakati wa kiangazi ili kujaza mapungufu ya kujifunza, kadi ya ripoti ya mwisho 

itatoa habari hiyo. 

 

Tafadhali wasiliana na shule ya mtoto wako na maswali yoyote ambayo unaweza kuwa nayo. Tena, 

asante kwa uvumilivu wako. Tunakuthamini zaidi kuliko vile utakavyojua, na kwa hivyo tunatarajia kuona 

watoto wako tena wakati shule zitafunguliwa tena. 
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