
Huduma za Elimu Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara: 
  

Familia/Mwanafunzi/Wazazi—Maswali yanayoulizwa Mara kwa Mara:  
 

• Mtoto wangu ataendeleaje na masomo wakati wa kukosa shule kutokana na COVID-19? 
 

o Kutakuwa na awamu-phases tatu za “mpito-transition” katika kujifunza kwa 
umbali na LCS (Leon County Schools). 
 

• Machi 23-30:  Wanafunzi wote walizingatiwa kuwa kwenye likizo ya 
mapumziko ya spring break.  
 

• Machi 30-Aprili 10:  
 
Kuanzia Jumatatu Machi 30, wanafunzi walipatiwa pakiti za hakiki ya 
nyenzo za elimu zilizo tayarishwa na watengenezaji wa Mtaala katika LCS.  
Pakiti za uhakiki zitapatikana katika mtandaoni  
 https://www.leonschools.net/learnathome, wavuti wa shule katika fomu 
ya karatasi inayo weza kuchukuliwa kwa tovuti za shule, au kwenye 
sehemu za usambazaji wa chakula.   
 

Katika wiki mbili kati ya Machi 30 na Aprili 13, waalimu na shule watakuwa 
wakijitayarisha kufunza kwa umbali wakitumia mtindo unaofaa.  Walimu wote 
watawasiliana na wazazi na wanafunzi kutokea Aprili 1.   

 

• Apili 13 na zaidi:  
 

  Kuanzia Apili 13th, shule pamoja na walimu watakua wakifundisha kwa 
                   umbali.  Mawasiliano maalum juu ya wanafunzi kufundishwa kwa umbali 
                   yatapatikana kwa tovuti za shule kuanzia Aprili 13. 
  

Waalimu binafsi au tovuti za shule pia zitatoa habari juu ya jinsi 
wanafunzi watarudisha pakiti kwa mwalimu na vile zitamakiwa.  Utaona 
jinsi utapokea msaada kumaliza kazi kwenye pakiti kabla zikaguliwe na 
mwalimu.  Nambari ya simu ya ofisi kubwa itapeanwa ukiitaji habari zaidi. 
 
Habari kuhusu mgawo mpya pia itawasilishwa kwa wanafunzi na familia 
kabla ya Aprili 13. 
 

Tafadhali jua ya kwamba Gavana hajafunga shule zaidi ya Aprili 15. 
 
 
  

• Pakiti za ukaguzi zinaweza kupatikana wapi? 

https://www.leonschools.net/learnathome


 
o Pakiti zinaweza pakitikana kwenye wavuti wa LCS,  
https://www.leonschools.net/learnathome na pia wavuti wa kila shule.   
 
Kwa familia zile ambazo hazina kifaa am ufikiaji wa mtandao, vifaa vilivyochapishwa 
vitapatikana katika maeneo ya shule au kwenya sehemu za usambazaji wa chakula. 
 

• Pakiti za ukaguzi ziliundwaje?  
 

Pakiti hizo ziliundwa na watengenezaji wa mitaala ya huduma za masomo.  Kila 
mmoja wa hawa waliothibitishwa na FLDOE, waliohitimu katika Leon County Schools 
ndio waliunda pakiti ambazo zilikusudiwa kutoa hakiki ya maagizo ambayo 
yangepeanwa katika kiwango hicho katika robo tatu zilizopita za mwaka wa shule 
kwa kutumia mwongozo wa kufundisha wa wilaya.  
 
Yaliyomo kwenye pakiti za mapitio yanaelekezwa kwa viwango vya Florida, 
vinavyopatikana kwa ukaguzi wa wazazi hapa  
https://www.cpalms.org/Public/.   
 

• Je! Mtoto wangu ataweza kumaliza pakiti za ukaguzi akiwa hana kompyuta au 
mtandao? 

 
Pakiti zilizozhapishwa zitapatikana katika kila shule.  Kwa usaidizi zaidi ajiliana na 
shule ambayo mtoto wako anaenda. 
 

• Ni lini pakiti zataitajika kurundishwa ili zikaguliwe na Mwalimu? 
 
Uamuzi kuhusu wakati na vile pakiti zitarudishwa na vile zitakaguliwa utapeanwa 
kutoka kila shule.  Kwa hababri juu ya jinsi shule ya mtoto wako imepanga 
kushughulikia hii, unaweza kutumia wavuti wa shule ya mtoto ili kuwasiliana na 
walimu ama wasimamizi wa shule. 
 

• Pakiti hizi za hakiki zitakaguliwa na kupewa maki ama zitahesabiwa kwa pamoja 
       kwenye maki. 
 

Uamuzi kuhusu wakati na vile pakiti zitarudishwa na jinsi maki zitapeanwa kwa kazi 
iliyofanywa itatoka kwa kila shule.  Kwa habari jinsi shule ya mtoto wako imepanga 
kushughulikia hii, unaweza kutumia wavuti wa shule ama kuasiliana na walimu na 
wasimamizi. Kwa habari zaidi ya vile shule ya mtoto wako inapanga, unaweza 
kutumia wavuti wa shule kuwasiliana na walimu na wasimamizi wa shule. 
 
 
 
  

https://www.leonschools.net/learnathome
https://www.cpalms.org/Public/


• Ni vipi mtoto wangu ataweza kupati usaidizi na kuelekeswa kumaliza kazi ya pakiti? 
   
       Tafadhali asiliana na shule ya mtoto wako kwa usaidizi au asiliana kwa kutumia 
              nambari ya simu iliyo peanwa. 

 
• Mwalimu wa mtoto wangu anaweza peana kazi zaidi pamoja na ile ya pakiti ama 
 badala ya kazi ya pakiti?  

Walimu wengine wanaweza peana kazi zaidi ama wabadirishe kazi ya pakiti ya wilaya 
na kazi watayopeana. Tafadhali wasiliana na shule ya mtoto wako ukiwa na maswali 
zaidi.  
 

• Pakiti zitatolewa kwa masomo yote na maeneo yote? 
 

Kwa wakati huu pakiti za ukaguzi zinatolewa kwa mafundisho ya kimsingi.  Njia ya 
uwasiliashaji wa yaliyomo kwa kozi zisizo za msingi au za kuchaguliwa itaamuliwa na 
watawala wa shule  kibinafsi na timu pamoja na kitivo. 
 

• Ningependa kuomba kompyuta mtoto wangu atumie nyumbana, naweza?  
Kwa wakati huu tunafanya kazi kibinafsi na familia kuhakikisha wanafunzi wanapata 
mafundisho.  Tunayo vifunguo mahali mwishoni mwa mwaka ambavyo huruhusu 
wanafunzi kupokea nakala za kazi iwapo ataitaji.  Tunafanya uchunguzi wa ufikiaji wa 
teknlojia ambao unapaswa kukamilika na kuwasiliashwa kwa shule ya mwanafunzi 
waka ma kwa karatasi au mkondoni kuhusu mahitaji ya teknolojia ya family yako.  
Mara tu hitaji linapotambuliwa na kuthibitishwa, shule ya mtoto wako inaweza 
kusaidia.  Tafadhali asiliana na shule ya mtoto wako.   

 
• Sina ufikiaji wa mtandao, utanipea? 
  

Kwa wakati huu tunaelekeza familia kwa rasilimali mbali mbali ikiwa ni pamoja na 
Comcast ambaye itatoa mtandao wa bure kwa siku 60.  Tunayo vifunguo mahali 
mwishoni mwa mwaka ambavyo huruhusu wanafunzi kupokea nakala za kufanyia 
kazi nyumbani iwapo itaitajika.  Tafadhali asiliana na shule ya mtoto wako.    

  
 
• Mtoto wangu anacheza chombo shuleni na alikiacha huko wakati wa likizo ya spring 
       break.  Vipi tutaweza kuchukua hicho chombo? 
  

Kwa wakati huu, tafadhali asiliana na shule ama mwalimu ukizingatia mahitaji ya 
sasa ya kitaifa nay a shirikisho yanayohusiana na kusimamisha kuenea kwa COVID-
19.  Hii inaweza kumaanisha kuwa chombo hizo hakitaweza kuchukuliwa kwa 
urahisi.  
 
 
 



 
• Wanafunzi watapatiwa gridi ya muhula inne wakati wanasomea nyumbani?  
 

Ndiyo, atakama watoto hawaendi shule masomo yanaendelea na wanapokea gridi. 
Schools will incorporate the process for assigning student grades.  Shule zitajumuisha 
mchakato wa kutenga gridi za wanafunzi. 

 
• Ni nani nitakaye asiliana naye kama niko na maswali kuhusu ukaguzi wa pakiti?  

 
Wanafunzi na wazazi wanaweza kujisikia huru kuwasiliana na mwalimu wao kupitia 
barua pepe wakiwa na maswali juu ya kazi hiyo.    

 
•  Kwa sababu mutihani wa mwisho wa mwaka 2019-2020 ulisimamishwa, ni vipi shule 
and wilaya zitapokea gridi?   
 

Shule na wilaya hazitapokea gridi.  Kwa mwaka wa shule 2020-2021, shule zitaendelea 
kupokea kiwango chao cha msaada kutoka mwaka wa shule wa 2019-2020.   

 
• Ni vipi kufutwa kwa mtihani wa serikali utaweza kuthiri wanafunzi?  
 

Majibu yatatofautiana kulingana na kiwango cha daraja la wanafunzi. 
 

o Wanao Maliza Sekondari: Ikiwa mwanafunzi anatarajiwa kuhitimu katika 
msimu wa 2020 na hajafanya mtihani wa Algebra 1 EOC na darasa la 10 
ELA FSA, au alipata alama bora, kigezo hiki kitaondolewa. Walakini, 
wanafunzi bado lazima wapata dhaman muhimu na kukidhi mahitaji ya 
GPA kuhitimu.  
 

o Wale Wako Sekondari: Idara inaondoa mahitaji ya wanafunzi walio 
jiandikisha katika kozi ambayo inahitaji EOC kuchuku EOC inayohusika.  
 
Walakini, wale wako sekondari ambao bado hawajapita Gridi 10 FSA ELA 
wanapaswa kukidhi vigezo vya kutoka kwa kupitisha tathmini hizo kwa 
kupita mtihani wakati ujao.  Ata kama waliomo sekodari walijiandikisha 
EOC Algebra 1 hawatakiwi kufanya Algebra 1 EOC, lakini ni lazima 
watimize hali ya hesabu ili waweze kuhitimu sekondari kwa kupita  
Algebra 1 EOC (mtihani hupeanwa mara nne kwa mwaka) wakati mtihani 
ukipeanwa wakati ujao.  Itawabidi kuchukua mtihani wa Geometry EOC 
ukipeanwa wakati ujao.   

 
o Wanafunzi wa darasa la 3:  Kwa vile darasa la tatu FSA data haitapatikana 

kwa sababu ya kufutwa kwa tathmini za serikali kwa mwaka wa shule wa 
2019-2020, maamuzi ya kupitisha mtoto yatatolewa kwa kushauriana na 



wazazi, walimu, na viongozi wa shule kulingana na utendaji wa mtoto 
darasani na kulingana na data ya ufuatiliaji wa maendeleo ya masomo.   

o 30% ya gridi ya mwisho: kwa wanafunzi walioandikishwa hivi sasa katiki 
kozi ambazo ni pamoja na EOC ya serikali nzima  kuwekwa kwenye daraja 
la mwanafunzi, hitaji hili litaondolewa kwa madhumuni ya kuhesabu 
daraja la kozi.  Walakini, wanafunzi waliojiunga na Algebra 1 bado 
wanapaswa kumaliza tathmini inayotakiwa kuhitimu.  

 
Maswali yoyote juu ya maamuzi ya kukuza-promotion au ya kutunza-retention 
yanapaswa kuelekezwa kwa  msimamizi wa shule.  
 

• Ni vipi kufutwa kwa mtihani wa serikali (i.e., SAT and ACT kutaathiri kustahiki kwa 
      Bright futures?   
 
Habari juu ya hatima ya Bright Futures itakuja badaye 

 
• Niaje kozi ya AP na IB itakuwa inawasilishwa?   
Wakati walimu wanaanza tena mafundisho ya darasa mnamo Aprili 15, mafundisho 
katika kozi hizi yataanza tena.  Tafadhali asiliana na shule ya mwafunzi wako  kwah 
habari ya tathmini kutoka kwa Bodi ya Chuo (Mpangilio wa Juu-Advanced placement 
AP) na Mpango wa kimatiaifa wa Inaternational baccalaureate (IB) Programme.  
 

• Wanafunzi watachukuaji mitihani yao ya IB na AP?  
 

Tunawasiliana na wenzetu kwenye IB na AP.  Tafadhali wasiliana na shule ya 
mwanafunzi wako kwa habari ya tathmini kutoka kwa Bodi ya Chuo (Mpangilio wa 
Juu/AP na habari ya uchunguzi wa Programu ya Kimataifa ya Baccalaureate (IB).  

  
 


