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Ndugu wapendwa wa Familia za Shule za Umma, 
 
Natumai barua hii inakufikiya wewe na wapendwa wako mko salama na wakati huu mgumu. Kama unavyojua, 
shule za Massachusetts zimepangwa kufungwa hadi Mei 4, 2020. Wakati inahitajika kwa usalama wa jamii zetu, 
kufungwa kwa muda mrefu na ushauri huu wa kukaa nyumbani umeshabalidili utaratibu wetu wa kila siku na njia 
ya maisha. Wengi wako wamechukua majukumu mapya. Tunakuhurumia na tunafahamu kwa undani ugumu huu 
hali ambayo haijawahi kutengenezwa imeunda kwa jamii yetu.  
 
Kama kufungwa kwa shule hapa Massachusetts kumebadilika kutoka kwa muda mfupi hadi kwa muda mrefu, 
Shule za Umma za Lowell vivyo hivyo zimebadilisha mpango wetu wa kujifunza wa mbali kutoka kwa shughuli za 
ukuzaji wa hiari kwenda kwa kazi inayohitajika ya shule, kufuatia miongozo ya hivi karibuni ya serikali. Wakati 
hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafasi ya maingiliano ya kila siku ya mtu binafsi ambayo walimu wetu 
wanayo na wanafunzi wetu, tuko tayari kuwapa wanafunzi wetu uzoefu wa kujishughulisha na wenye maana 
wakati huu wa mbali na shule.  
 
Kufuatia mwongozo kutoka Idara ya Massachusetts ya Msingi na Elimu ya Sekondari, tutaanza kutekeleza 
programu ifuatayo ya kujifunza kwa mtandao kuanzia wiki hii. Mwalimu wa watoto wako atawasiliyana nawe 
kukuongoza kwa mchakato huu na atakupa maelezo zaidi kulingana na mahitaji ya mtu binafsi ya kujifunza 
mtoto wako. 
 
• Tunawauliza wanafunzi kushiriki katika kujifunza kwa maana na kwa uzalishaji kwa takriban nusu ya urefu wa 
siku ya shule ya kawaida (masaa 3 hadi 3.5). 
 
• Kujifunza katika viwango vyote vya daraja utafanyika kupitia mchanganyiko wa ujifunzaji ulioelekezwa na 
mwalimu na ujifunzaji wa kibinafsi wa mwanafunzi. 
 

o Kwa kuzingatia asili ya masomo yao, wanafunzi wa shule ya upili wataendelea kujifunza yaliyomo 
kwenye kila silabi ya kozi. 

o Wanafunzi wa shule ya mapema hadi daraja la 8 wataimarisha ustadi na dhana wamejifunza, na pia 
watajihusisha na uzoefu mpya wa msingi wa mradi na kujifunza hewani kulingana na mahitaji yao ya 
kujifunza.  

o Kwa wanafunzi wa shule ya kati na shule ya upili, waalimu wataelekeza ujifunzaji wa wanafunzi 
kulingana na mtaala unaopeanwa mtandaoni uliyopewa, ulioongezewa na video na / au vifaa vingine, 
kama inahitajika.  

o Wanafunzi wetu wa shule ya msingi watazingatia kushiriki katika kazi za kujifunzia zenye msingi wa 
mradi ambazo zinaimarisha maarifa na ujuzi ambao tayari wamepata mwaka mzima wa shule. 

 
• Kwa wanafunzi wanaopokea huduma maalum za elimu, Walimu na Viti vya Timu za Tathmini watafanya 
mawasiliano na wanafunzi walio na Mipango ya Elimu ya Mtu Binafsi (IEPs) wakati wanaendelea kufanya kazi ya 
kuunda mpango wa kujifunza umbali wa muda mfupi ambao utasaidia mahitaji ya kila mtoto binafsi wakati huu 
wa kufungwa kwa muda. 
 

o Mpango huu hautabadilisha huduma za sasa za mtoto wako au mpangilio wa elimu, na IEP ya mtoto 
wako itabaki mahali shuleni itakaporejea katika kikao cha kawaida. 

o Mpango huu utashughulikia tu makao ya sasa ya kujifunza umbali wa muda, marekebisho, huduma 
zinazohusiana na huduma za kitaalam kusaidia mwanafunzi wako wakati wa kufungwa kwa muda mfupi. 

o Maelezo zaidi yatatolewa kwenye wavuti maalum ya elimu kushughulikia mikutano ya timu ya IEP, 
tathmini, na rasilimali za wanafunzi. 

o Tafadhali jisikie huru kuwasiliana na timu ya tawala ya Idara ya Elimu Maalum ikiwa una maswali yoyote 
ya ziada kwa kupiga simu 978-674-2080 au tembelea tovuti maalum ya elimu kwa: 
https://www.lowell.k12.ma.us/domain/92 



 
 
• Kwa wanafunzi wanaotambulika kwa huduma za mwanafunzi wa Kiingereza, waalimu watawasiliana na 
wanafunzi wao ili kuamua msaada unaotofautishwa kulingana na kiwango cha Kiingereza cha mwanafunzi. 

o Ikiwa una maswali yoyote, tafadhali jisikie huru kuwasiliana na Dr Phala Chea, Mratibu wa Programu ya 
Elimu ya Lugha ya Kiingereza, kwa pchea@lowell.k12.ma.us au kwa 978-674-2109. 

 
• Wafanyikazi wa shule wanachunguza familia ili kuamua ufikiaji wa kila familia kwenye mtandao na vifaa 
vinavyohitajika kushiriki kwenye kujifunza mkondoni. 

o Usambazaji wa Chromebook umekaribia kukamilika katika shule ya upili. 
o Shule za kati na shule za K-8 zimeanza kujihusisha na mchakato wa usambazaji wa Chromebook ambao 

unatarajia kukamilika mwishoni mwa wiki ijayo. Muda kidogo baadaye, wilaya itabadilisha maendeleo ya 
mchakato wa tathmini na usambazaji kwa wanafunzi wa shule za msingi. 

o Hizi Chromebook ziko mkopo kutoka kwa wilaya na wanafunzi watawajibika kwa kuwarudisha katika hali 
ile ile ambayo walipokelewa. 

o Shule zinafanikiwa moja kwa moja kwa wanafunzi na familia kuamua hitaji la kila familia na kupanga 
wakati wa kuchukua Chromebook. 

 
Kadi za ripoti za wanafunzi wa shule ya msingi zitatumwa kwa mwisho wa wiki hii, zitaambatana sana na ratiba 
ya kawaida ya usambazaji wa kadi ya ripoti ya shule ya msingi. Ratiba za kadi za ripoti za shule ya Kati na ya 
Sekondari zimepitiwa, na habari zaidi zitapewa wanafunzi na familia tunapokaribia ratiba ya kawaida ya 
usambazaji wa kadi ya ripoti ya shule ya sekondari. 
 
Tunatarajia kwamba kutakuwa na maswali mengi wakati tunapobadilisha mpango huu wa kijijini wa kujifunza 
kwa wiki ijayo. Shule ya mtoto wako itakuongoza kupitia mchakato huu na kusaidia kujifunza kwa mtoto wako 
wakati wote wa kufungwa. Anwani za barua imeli ya wafanyikazi zitapatikana kwenye mtandao ya kila shule. Pia 
unaweza kupiga simu kuu ya shule yako au Kituo cha Rasilimali za Familia kwa 978-674-4321 kwa msaada 
zaidi. Au unaweza kuwasilisha swali lako au ombi kupitia fomu ya mkondoni: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Md1leOCZiQ2bi2enmSvUXvROSnPVDPTIs9nmIdFPq3wl5Q/v
iewform 
 
 
Kwa wakati huu, kuna fursa za kukuza utaalam kwa wanafunzi wetu walio kwenye sehemu "ya kujifunza 
nyumbani" kwenye wavuti yetu. Na pakiti mpya za utajiri zitaendelea kupatikana Jumatano na Alhamisi ya kila 
wiki. 
 
Tunapenda pia kukukumbusha kuchukua fursa ya kunyakua na huduma ya chakula. Kuanzia Jumatatu, Aprili 6, 
huduma ya chakula itaongezwa kwa maeneo 3 mengine, kwa jumla ya tovuti 11 wakati wa siku za wiki wakati 
shule imefungwa. Mbali na kuchukua chakula cha mchana cha siku hiyo, utaweza pia kuchukua chakula cha 
asubuhi kwa asubuhi inayofuata. Siku ya Ijumaa, tutakuwa na milo ya kuchukua nyumbani kwa wikendi pia. 
Tafadhali tembelea mtandao ya wilaya kwa maelezo kamili: https://www.lowell.k12.ma.us/Page/3776. Shukrani 
kwa ushirikiano wetu na Catie Closet, tutaweza pia kutoa vyoo kadhaa kwenye tovuti tofauti za chakula cha 
mchana. Tutakujulisha wakati vifaa hivi vitapatikana katika tovuti karibu nawe. 
 
 
Kwa kumalizia, tunaomba uendelee kuwa vizuri na uwe salama. Jamii yetu itaendelea kukusanyika pamoja 
katika wiki zijazo. Kwa wakati huu mgumu, kama tunavyofanya kila wakati, tutasonga mbele pamoja na 
kusaidiana kama wilaya moja, jamii moja, Lowell moja. 
 
 
Kwa Dhati,  
 
 
 
 
Dr. Joel D. Boyd  
Superintendent wa Shule 
 


