SWAHILI
BUKU LA 13
Salamu kwa Familia ya Wilaya ya Shule ya Jimbo la Dekalb,
Asante kwa mtazamo wako unaoendelea wa ubora wa masomo tunapoingia mwezi wa
Oktoba. Ninaendelea kuhamasishwa kila siku na juhudi za walimu wetu wa DCSD na
familia zinazoshirikiana pamoja kutoa uzoefu bora wa masomo katika mazingira yetu ya
mtandaoni.
Kufungua Shule Tena Ana kwa Ana
Imekuwa changamoto kwa wanafunzi, wazazi/walezi, na wafanyikazi katika miezi
michache ya kwanza ya mwaka wa shule; hata hivyo, kwa pamoja, tumekabiliwa na
changamoto zote kama kupata fursa za kuungana na kuwa wabunifu ili kuhakikisha
wanafunzi wetu wanapata uzoefu mzuri wa masomo. Kama mlivyojulishwa mara kwa
mara, usalama na ustawi wa wafanyikazi wetu, wanafunzi, na familia inabaki kuwa
kipaumbele chetu wakati huu usiokuwa na uhakika.
Kama unavyojua tayari, Wilaya ilijitolea mnamo Julai 13 kushiriki vipasho vya kila mwezi
na washikadau wote katika kila mkutano wa Bodi. Katika mkutano wa Bodi mnamo
Septemba 14, Wilaya ilifunua na kujadili kuhusu awamu inayopangwa. Baada ya
wastani wa siku 14 kwa kila wakaazi 100,000 wa Jimbo la DeKalb umefika 100 au chini,
Wilaya inaweza kuanza mchakato wa mageuzi kuhamia awamu inayofuata lakini sio
kabla. Chini ya uongozi wangu, Jopo la Kazi la Kufungua Tena Wakati wa COVID-19
linachunguza mwenendo wa data kila siku na linakubali kuwa kumekuwa na upungufu
mkubwa katika wastani wa siku 14 kwa kila wakaazi 100,000 wa Jimbo la DeKalb
kutoka 122 mnamo Septemba 12 hadi 104 mnamo Oktoba 2.
Kwa kutazamia upungufu, Wilaya itahusika katika shughuli zifuatazo ili kuandaa
wafanyikazi wetu, wanafunzi, na familia kwa ajili ya mabadiliko ya awamu zifuatazo:
Hatua
Kuendelea Kukutana na Kikundi cha Ushauri cha Wataalam wa Matibabu Kila Wiki
Kuendelea Kukutana na Vikundi vya Ushauri
Kutuma Arifa ya Wafanyikazi
Kutuma Wafanyikazi Kisha Warudi Baada ya Wiki Mbili katika Arifa ya Mazingira ya
Mchanganyiko ya Kufanya Kazi
Kuanza Awamu ya II: Mazingira ya Mchanganyiko ya Kufanya Kazi (Wafanyakazi wa
miezi 10, 11, na 12)
Kusambaza Arifa ya Kusudi la Kurudi ya Mzazi/Mlezi kwa njia ya elektroniki
Kuanza Awamu ya III: Mazingira ya Jadi ya Kufanya Kazi Siku 5 kwa Wiki (Wafanyakazi
wa miezi 10, 11, na 12)
Siku Nusu za Kusoma Mtandaoni
Kuanzisha Mazingira ya Mafunzo ya Kuchanganya ya Siku Moja kwa Kikundi cha Beta
Kuanzisha Mazingira ya Mafunzo ya Kuchanganya ya Siku Moja kwa Wanafunzi Wote
Wanaoichagua na Kuendelea na Mafunzo ya Mbali kwa Wanafunzi Wasoichagua
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Tafadhali kumbuka kuwa ratiba ya majaribio inaweza kubadilika kulingana na data
ya COVID-19 na mwongozo wa sasa wa afya kutoka kwa wataalam wa matibabu
na mashirika ya afya. Mnamo Oktoba 19, Jopo la Kazi la COVID-19 litatoa vipasho
vya kila mwezi kwa Bodi ya Elimu na washikadau wote.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara ya Jopo la Kazi la Kufungua Tena Wakati
wa COVID-19
Swali: Wilaya inaamuaje kiwango cha kuenea katika jamii?
Jibu: Jopo la Kazi la Kufungua Tena Wakati wa COVID-19 linafuatilia kwa karibu visa
vya COVID-19 vilivyoripotiwa na kuthibitishwa kati ya wakaazi wa Jimbo la DeKalb kwa
kila wakaazi 100,000 katika kipindi cha siku 14 cha kuamua kiwango cha kuenea katika
jamii.
Swali: Viwango vya kuenea katika jamii ni vipi?
Jibu: Idara ya Afya ya Umma ya Georgia ilifafanua viwango vya kuenea katika jamii
kama ifuatavyo:
Kubwa: zaidi ya visa 100 kwa kila 100,000
Kidogo/Wastani: Visa 6-100 kwa kila 100,000
Hakuna/Chini Kisa 1-5
Swali: Ni mifano gani inayopendekezwa ya mafunzo katika kila kiwango cha
maeneo ya kuenea katika jamii?
Jibu: Katika eneo nyekundu, “kuenea kwa kiasi kikubwa” hutoa mazingira ya mafunzo
ya mbali. Hii inaweza kuwa utekelezaji unaolengwa ambao wilaya nzima ya shule
imeathiriwa au shule iliyotengwa. Muda unaweza kuwa mfupi au mrefu.
Katika eneo la manjano, “kuenea kidogo/ wastani” inajumuisha chaguo zifuatazo:
mafunzo kamili ya mbali, mchanganyiko, au ya jadi. Mazingira ya Mafunzo ya
Kuchanganya ni ratiba za kubadilishana za wanafunzi kuhudhuria ana kwa ana pamoja
na mafunzo ya mbali akiwa nyumbani. Uwezekano mwingine kwa kiwango cha
chini/wastani ni wa jadi ambayo inamaanisha mafunzo ya ana kwa ana yanayohusiana
na kujitenga na watu na utekelezaji wa mikakati ya kupunguza na kuweka mazingira
salama.
Katika eneo la kijani, “kuenea kwa kiwango cha chini au hakuna” inaongoza kwa
mazingira ya mafunzo ya zamani wakiendelea kuwa waangalifu na kutekeleza itifaki za
usalama.
Swali: Mageuzi ya Wilaya ya kwenda kwa awamu inayofuata yatakuwa lini?
Jibu: Wilaya bado iko katika kategoria ya “kuenea kwa kiasi kikubwa”. Kukubali kuwa
kuna upungufu, Wilaya inajiandaa kwa ajili ya wafanyikazi na wanafunzi kurudi tena
polepole na salama. Idadi thabiti ya visa kati ya 6-100 (eneo la manjano) itaruhusu
Wilaya kubadilika kwenda kwenye mazingira ya mchanganyiko. Tafadhali kumbuka
kuwa muundo wa mchanganyiko unaweza kubadilika kuwa nyekundu ikiwa idadi ya
visa inaongezeka kuwa juu ya 100 au kubadilika kuwa kijani ikiwa idadi ya visa
inapungua kuwa chini ya 6.
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Swali: Mafunzo ya kuchanganya utakapoanza, wanafunzi watajipangwa vipi?
Jibu: Shule zitapanga madarasa yote katika vikundi viwili kulingana na utaratibu wa
alfa ili kuzingatia mahitaji kujitenga na watu/kimwili na mwongozo wa usalama. Shule
za mitaa zitashirikiana na familia ili kupanga ratiba za ndugu. Katika miundo yote ya
mchanganyiko (siku moja kwa wiki na siku mbili kwa wiki), Jumatano zitatengwa kwa
mafunzo ya kikundi kidogo, mafunzo, miadi ya mkutano wa wanafunzi, mkutano wa
wazazi, huduma, masomo ya kitaalamu, kupanga kwa kushirikiana na upangaji wa
masomo.
Swali: Ni lini elimu maalum na wanafunzi wa 504 watakapoanza kupata huduma
za ana kwa ana?
Jibu: Mazingira ya mafunzo ya kuchanganya yataruhusu Wilaya kutoa huduma za
kibinafsi katika shule yenye wanafunzi wetu wa elimu maalum na wanafunzi wa 504
kwa siku za kuchanganya. Lugha ya usemi, matibabu ya kimwili, matibabu ya kikazi, na
msaada wa tabia. Ushirikiano wetu wa Ulemavu wa Kiakili na wafanyikazi wa msaada
wa ugonjwa wa akili ya watoto/tabia watashirikiana na familia na waalimu ili kuandaa
wanafunzi kwa ajili ya mageuzi kati ya awamu kwa sababu ya mabadiliko ya muundo na
utaratibu
Swali: Wilaya itajibu vipi ikiwa maambukizo yatatokea darasani, shuleni, au
kwenye vikundi?
Jibu: Ikiwa mfanyikazi au mwanafunzi wa shuleni atapatikana kuwa na COVID-19,
kutakuwa na hatua za jumla kwa shule na/au darasa ambayo inaweza kujumuisha
mabadiliko ya mafunzo ya mbali na mazingira ya kufanya kazi kwa muda.
Swali: Wilaya itajibu vipi ikiwa mfanyakazi au mwanafunzi anaonyesha dalili za
COVID-19?
Jibu: Ikiwa mfanyakazi au mwanafunzi anaonyesha dalili, mfanyakazi au mwanafunzi
atatengwa mara moja. Wilaya hiyo itafuata mwongozo kutoka kwa Idara Georgia ya
Afya ya Umma, Afya ya Umma Dekalb na Vituo vya Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa.
Swali: Huduma za jumla zitapatikana kwa wanafunzi tunapojiandaa kurudi tena?
Jibu: Ndiyo, shule zitaendelea kupata msaada ili kuhakikisha kuwa wanafunzi
wanafanikiwa. Wafanyakazi wa Jamii wa Shule, Wanasaikolojia, Washauri na
wafanyikazi wengine wa msaada watafanya kazi kwa karibu na walimu na wasimamizi
ili kuondoa vizuizi vinavyoathiri mafanikio ya mwanafunzi.
Swali: Ufahamu wa afya ya akili utakuwa muhimu sana tunapotazamia kurudi
shuleni tena. Wilaya itakubaliana aje na juhudi hili?
Jibu: Wilaya itaendelea kujitolea kutoa mafunzo katika Uhamasishaji wa Afya ya Akili
ya Vijana kwa wafanyikazi katika shule za mitaa. Moduli zinatengenezwa ili kuruhusu
mafunzo kufanyika mtandaoni, na pia kupata wakati wa vikao vya ana kwa ana.
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Swali: Wazazi wataendeleaje kuungana wakati wa awamu ya kurudi tena?
Jibu: Ushiriki wa Mzazi na Familia utaendelea kutumia jukwaa la mtandaoni kushiriki
mikakati na mazoea bora kwa wazazi. Tovuti ya wilaya ya shule pia ni rasilimali nzuri
ya kupata habari ya sasa zaidi kuhusu kurudi tena.
Swali: Wilaya ya shule inatoa msaada wa tafsiri na ukalimani kwa familia?
Jibu: Ndiyo. Shule za mitaa zinapaswa kuwasiliana na Idara ya Wanafunzi wa
Kiingereza kupata nyaraka zinazohitaji kutafsiriwa. Wakalimani hupelekwa kwa shule
zilizo na idadi kubwa ya Wanafunzi wa Kiingereza. Msaada wa ziada unaweza
kuombwa kusaidia shule zilizo na idadi kubwa ya familia zilizo na lugha msingi ya
nyumbani kando na Kiingereza (PHLOTE).
Swali: Wanafunzi wanaoshiriki kwenye michezo ya majira ya kupukutika kwa
majani wataweza kuwa na mchezo wa ushindani?
Jibu: Ndiyo, wilaya hiyo itaruhusu michezo ya chuo kikuu ya majira ya kupukutika kwa
majani kuanza kucheza kwa ushindani siku ya kwanza ya Oktoba. Timu ya Afya ya
COVID-19 itaendelea kufuatilia data ili kuamua ikiwa shughuli zitaendelea na ikiwa
watazamaji wataruhusiwa.
Swali: Ufafanuzi wa “vikundi vya usaidizi” ni?
Jibu: Vikundi vya usaidizi vinahusishwa na bendi ya kuandamana. Shule zina timu za
densi, timu za uigizaji, timu za ukuzaji, waigizaji wa densi, na timu za wanajeshi ambazo
zinashiriki kwenye michezo ya mpira wa miguu.
Swali: Wanafunzi wa maigizo, mjadala na densi/maonyesho wanaruhusiwa
kufanya mazoezi?
Jibu: Shughuli za nje ya mtaala (magazeti, maonyesho ya muziki, maonyesho ya
sanaa, mitihani ya mock, mashindano ya mjadala, timu ya hisabati, shindano la
kutamka herufi, maonyesho ya sayansi, roboti, na timu za uhandisi na mashindano)
zitaendelea wakati awamu za mchanganyiko za siku moja au siku mbili zinaanza.
Wanafunzi wataweza kushiriki siku ambayo watahudhuria shule katika siku zao
zilizopangwa. Tutaendelea kushirikiana na wasimamizi wa shule za mitaa ili
kushughulikia shughuli za nje ya mtaala na shughuli za masomo ya ziada (michezo ya
klabu imejumuishwa) zisizoidhinishwa na GHSA.
Swali: Maana ya kambi ni?
Jibu: Kambi zinapaswa kuwa na kundi moja la watu kwa kipindi chote cha shughuli za
kambi. Wanafunzi wanapaswa kupewa kazi mapema na wakurugenzi na makamanda
na wafanyikazi wao kwa kikundi cha kambi. Kazi ya kambi haipaswi kubadilika siku
baada ya siku. Marekebisho ya kudumu yanaweza kufanywa kwa kambi ikiwa mtu
mwingine ataondolewa kabisa kwenye kambi. Mazoezi ya kambi yanapaswa kupangwa
kwa muundo ili kuondoa vizuizi kwenye sehemu za kuingia/kutoka, kuruhusu usafishaji
na uhifadhi sahihi wa vifaa, na chumba kiwe na hewa ya kutosha (dakika 20).
Swali: Wilaya ya shule imetoa itifaki za kusafisha?
Jibu: Wilaya imetoa mwongozo unaohusiana na usafishaji kwa ajili ya usafishaji
ulioboreshwa wa majengo ya shule na ofisi. Itifaki za kusafisha zimewekwa ambazo
zinajumuisha kusafisha maeneo yanayoguswa na kutumiwa mara kwa mara.
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Swali: Ni vifaa gani vinavyohusiana na COVID-19 vinavyopatikana kwa ajili ya
shule?
Jibu: Idara ya Huduma za Biashara imewasilisha vifaa vinavyohusiana na COVID-19
vinavyohitajika kwa ajili ya shule kufungua tena. Hii inajumuisha kieuzi cha mikono,
kusafisha na kuua viini katika vifaa, barakoa, glavu na vitu vingine vya usalama na
usafishaji. Idara ya Huduma za Biashara imejiandaa na vifaa vya ziada vinavyohusiana
na COVID-19 kama inavyohitajika kwa shule na vituo.
Swali: Ni hatua gani zimewekwa kushughulikia uingizaji hewa katika majengo ya
shule na ofisi?
Jibu: Wafanyikazi wanafanya matengenezo ya kila robo mwaka kwenye vitengo vyote
vya HVAC pamoja na mabadiliko ya usafishaji na uchujaji. Pia, vitengo vya HVAC
vimebadilishwa kama inavyofaa ili kuongeza hewa safi kulingana na Vituo vya Udhibiti
na Kuzuia Magonjwa na mapendekezo ya tasnia.
Swali: Ni hatua gani za tahadhari zimewekwa ili kusaidia kurudi salama shuleni
na kazini?
Jibu: Vizuizi vya glasi vimewekwa kwenye sehemu ya mapokezi ya wageni a maeneo
ya kazi yanayoonekana na umma. Kigawaji cha kieuzi cha mkono kimewekwa katika
maeneo yenye msongamano wa juu. Pia, ishara za afya ya umma zimewekwa katika
vituo vyote kama ukumbusho wa mazoea ya kiafya, itifaki na usafi.
Swali: Ni tahadhari gani za usalama zitakazotolewa kwa wanafunzi wanaosafiri na
basi la shule?
Jibu: Wanafunzi watahitajika kuvaa barakoa, na kieuzi cha mkono kitapatikana wakati
wanafunzi wanaopanda basi. Madereva na wachunguzi watahitajika kuvaa barakoa na
watapewa kinga za uso.
Swali: Usafiri wa basi utatolewa ili kupeleka na kutoa wanafunzi wanaostahiki
shuleni?
Jibu: Njia za basi zitaendelea kama kawaida. Ratiba ya mchanganyiko itapunguza
idadi ya wasafiri na kulingana na kujenga na watu kwenye mabasi.
Swali: Mtoto wangu anaweza kutumia kifaa chake cha kibinafsi shuleni?
Jibu: DCSD itatoa ufikiaji wa mtandao wa wageni kwa vifaa visivyo vya DCSD. Orodha
ya vifaa ambavyo vitaruhusiwa kujiunga na mtandao wa wilaya ya shule itatolewa kwa
wazazi na wanafunzi wote. Tafadhali shauriwa kuwa Wilaya haiwezi kukarabati au
kusaidia vifaa vya kibinafsi.
Swali: Mtoto wangu ataweza kufikia kifaa ingawa tulikataa katika kipindi cha
mafunzo ya mbali?
Jibu: Ndiyo. Wilaya imejitolea kupea kila mwanafunzi ambaye anahitaji kifaa. Mzazi
angefanya ombi na shule na kutia saini makubaliano ya mtumiaji wa kifaa. Kisha
mwanafunzi atapewa kifaa
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Swali: Nini itafanyika ikiwa kifaa cha mtoto wangu kimeharibika akiwa shuleni?
Jibu: Wanafunzi watawajibika kwa vifaa vyao vya kibinafsi. Matukio yanayohusika na
uharibifu wa vifaa akiwa shuleni yatachunguzwa na kushughulikiwa na wasimamizi wa
shule. Ikiwa mwanafunzi hajaangalia kifaa cha wilaya, mwanafunzi huyo anaweza
kupewa kifaa cha kutumia.
Swali: Mtoto wangu atahitaji kifaa cha muunganisho wa intaneti (mtandao hewa)
akiwa shuleni?
Jibu: Wilaya ya shule hutoa muunganisho wa mtandao wa pasiwaya katika shule na
vifaa vyote. Wanafunzi hawatahitaji kifaa cha ziada ili kuunganisha.
Swali: Mtoto wangu atakuwa na ufikiaji wa zana sawia za mtandaoni kama
watakavyopata wakiwa shuleni?
Jibu: Mazingira ya mafunzo ya mtandaoni yameundwa na programu zinazotegemea
wingu ambazo zinaweza kupatikana mahali popote na wakati wowote. Ufikiaji wa
programu hizi hautakatizwa.
Mkutano wa Kamati ya Ushauri wa Matibabu ya COVID 19
Shukrani maalum kwa Jopo letu la Wafanyakazi la Ushauri wa Matibabu ambalo
lilichukua wakati wa kukutana nami mtandaoni wiki hii. Kamati hii inafanya kazi
wanahusika kama washauri na wamepewa jukumu la kutoa mapendekezo ya wakati na
masharti ya mafunzo ya ana kwa ana ambayo yatafaa mahitaji ya wanafunzi wote,
wazazi, walimu, na wafanyikazi wengine wa wilaya. Kamati itakutana mara mbili kwa
mwezi kwa saa moja (1) ili kujadili njia bora za kuendesha shule zetu kwa usalama
wakati wa janga la COVID-19.
Wanachama wa baraza walishiriki mashairi ya "MIMI NI" katika mahali pa faragha wiki
hii. Hapa kuna maneno machache ya himizo kutoka kwa mashahiri hayo.
Mandari ya Baraza la Mawaziri
Mwishowe, wiki hii nilikuwa mwenyeji wa Mandari ya Baraza la Mawaziri Hii ilikuwa
fursa nzuri ya kujadili utofauti na ujumuishaji katika DCSD na jinsi ya kudumisha usawa
na ufikiaji wa wanafunzi wote. Wanachama wengi waliuliza maswali dhaifu ili kuelewa
zaidi jinsi upendeleo wa kimbari unaweza kuathiri mafanikio ya kitaaluma na ya maisha
yote. Ninajua mwenyewe kwamba mazungumzo kuhusu mbari na usawa yanaweza
kuwa magumu kwetu sote Hata hivyo, Wilaya hiyo inaendelea kujitolea kwa usawa wa
elimu kwa wanafunzi wote.
Natumai kila mtu atakuwa wikendi njema. Asante kwa familia nyingi ambazo
zinachukua muda kutoa maoni ya jinsi tunaweza kusonga mbele salama, na asante
kwa wanafunzi wetu ambao wanaendelea kujitahidi katika mafunzo ya mbali kila siku.
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