
Taarifa Kuhusu Namna ya Kutoa Matokeo ya Mafunzo ya Mbali ya Lowell Public Schools 

 

Shule za Lowell Public Schools zinaendelea katika nia yao ya kutegemeza wanafunzi na familia katika 
muda huu wa mafunzo ya mbali.  Tunaelewa ya kwamba mahitaji ya jamii yetu yanaendelea kubadilika, 
na mipango ya mafunzo ya mbali na mbinu ya kutoa alama yamepangwa kwa jambo hili. Mafunzo ya 
mbali hayatarajiwi kuwa na uzoefu wa mafunzo ya kawaida. Kwa hivyo, mbinu ya kutoa alama katika 
muda huu wa mafunzo ya mbali haijakusudiwa kuwa sawa na mbinu ya kutoa alama ya kawaida.   
 

Katika darasa za misingi, alama walizopata wanafunzi kutoka vipindi viwili vya kwanza kabla ya 
kufungwa shule hazitabadilika. Familia walipokea kadi za matokeo kutoka kipindi cha msimu wa baridi, 
na wakati shule ilifungwa, na familia watapokea kadi ya matokeo ya mwisho kulingana na maendeleo ya 
mwanafunzi mwaka huu ikiwamo namna mwanafunzi amethibitisha ukuaji katika mafunzo ya mbali.  
Katika kiwango cha kati, matokeo ya wanafunzi kutoka kipindi cha kwanza na la pili hayatabadilik na 
yatatumika kuamua tokeo la mwisho la tarakimu.  Kwa ziada, familia watapokea ripoti ya maendeleo, na 
kadi ya ripoti ya mwisho linaloongeza maendeleo ya mwanafunzi kutoka kipindi kabla ya shule kufungwa 
na mafunzo ya mbali.  
 

Shule zote zinazohudumia madarasa za K-8 katika Lowell zitafuata mwongozo wa Idara ya Elimu ya 
Msingi na ya Upili kutoa matokeo ya “kufaulu” au “kutofaulu” kwa kazi waliofanya wakati wa mafunzo ya 
mbali katika mbinu ya kiwangongezi cha “kufaulu” au “kutokamilisha”. Viwango vya wanafunzi 
vitaamuliwa kulingana na ushahidi wa kushughulika kwa mwanafunzi katika uzoefu wa mafunzo, 
ikiwamo, kiwango ambacho mwanafunzi amekamilisha kazi za nyumbani kwa kadiri ya uwezo, na 
kiwango ambacho wanafunzi na familia wana wasiliana na walimu.  Shule zinaelewa kwamba familia 
hukumbana na changamoto kadhaa, kwa hivyo shule zitafanya mazingatio kuhusu upatikanaji wenye 
usawa wa mazoefu ya mafunzo kama teknolojia, afya, na mahitaji ya mafunzo kwa wanafunzi wenye 
malemavu na Wanafunzi wa Lugha ya Kiingereza katika kuamua viwango vya wanafunzi. 
 

Kwa wanafunzi wa shule ya upili katika shule za Lowell Public schools, viwango vya wanafunzi katika 
kipindi cha kwanza vitatumia kuhesabu Tokeo la Nokta la Wastani au Grade Point Averages katika 
mwaka wa shule wa 19-20. Katika Kipindi cha Pili, kulingana na viwango vya  K-8 na mapendekezo ya 
DESE, wanafunzi watapata pia alama ya “kufaulu” au “kutofaulu” kulingana na kiwango ambacho 
wanafunzi wanatimiza matarajio ya mafunzo ya masomo. Kazi walizofanya wanafunzi kabla kufungwa 
shule katika Machi tarehe 13 yataamua matokeo yao kwa Kipindi cha Tatu.  Kipindi cha Nne 
unawakilisha kazi iliyofanyika katika mafunzo ya mbali.  Four represents the work completed during 
remote learning. Vivyo hivyo, walimu huelewa changamoto ambazo wanafunzi wanaweza kukumbana 
wanapopokea masomo na wana nia kurahisisha na kutegemeza wanafunzi ka mfano kukubali kazi 
iliyowasilishwa kwa kuchelewa na fursa zinazoendelea za kushirikiana na walimu na kuwasilisha kazi 
kwa upya na kurekebisha kazi.  Wanafunzi ambao hawawezi kupata alama katika mafunzo ya mbali 
watapata fursa za kurekebisha alama katika misimu ya Summer na Fall ya  2020. Tafadhali angalia Sera 
ya Kutoa Alama ya Mafunzo ya Mbali ya Shule ya Upili ya Lowell High School kwa maelezo kuhusu 
kutoa alama, nyakati tofauti muhimu, na Kujisajili Mara Mbili.  
 
Tunawatia nia familia kuwasiliana na walimu wa Shule ya Lowell Public School wanaotegemeza 
wanafunzi wao panapotokea vizuizi na changamoto zinazoathiri uwezo wa wanafunzi kujishughulisha na 
mafunzo, hivyo tutashirikiana na jamii yetu kutegemeza upatikanaji wa mazoefu haya yenye thamani.  
Tutaendelea kuwaarifu tunapopokea taarifa kutoka Idara ya Elimu ya Msingi na ya Upili kuhusu 
miongozo na mapendekezo kwa wilaya za shule. 
 


