
* Mipango ya Watoto Wachanga itafanya maamuzi kuhusu kielelezo mseto kulingana na idadi ya waliosajiliwa. Idadi ndogo ya 

wasajiliwa inaweza kuturuhusu kuepusha mikusanyiko miongoni mwa wanafunzi na wafanyakazi na kuwarudisha wanafunzi 

wote siku nne kwa wiki. Usajili kamili utahitaji kuwe na mpango mseto unaofanana na K-8. Maamuzi ya mwisho kuhusu 

mpango huo yatafanywa mwishoni mwa usajili wa mtandaoni. 

 

 

 

Familia za DMPS: 

Wiki iliyopita, tulitoa mpango wetu wa awali wa jinsi DMPS inatarajia kuanza mwaka mpya wa shule. DMPS inapendekeza 

machaguo mawili kwa ajili ya kuanza kwa mwaka wa shule wa 2020-2021 na itawaomba wanafunzi wetu wote wa darasa la PK-

12 na familia wachague kielelezo chao cha masomo kupitia mchakato wa kusajili mtandaoni (ambao utafanyika kati ya tarehe 

13-31 Julai). Kwa hivyo, ni muhimu sana familia zote zikamilishe mchakato wa kujisajili mtandaoni kwa wakati unaofaa. 

Tafadhali tazama hapa chini ili uone muhtasari wa machaguo yetu ya kielelezo cha masomo na jinsi ya kuamua ni chaguo gani 

bora kwa mtoto/watoto wako. 

VIELELEZO VYA MASOMO 

KIELELEZO CHA MASOMO CHA ASILIMIA 100 MTANDAONI: Wanafunzi watapata mafunzo yote kupitia kwenye 

mtandao, mwanafunzi na mwalimu wakiwa katika maeneo tofauti. Mbinu zinaweza kujumuisha mafunzo ya mtandaoni, vifaa 

vya kufundishia vilivyochapishwa, simu, barua pepe, arifa za maandishi, mkutano wa video na/au njia nyingine za mawasiliano. 

DMPS inawekeza rasilimali katika upanuzi wa Kampasi yetu ya Mtandaoni ili ijumuishe PK-8. Ikiwa familia zitachagua 

kuwaandikisha wanafunzi kwenye chaguo la asilimia 100 mtandaoni, watahudumiwa na Kampasi yetu ya Mtandaoni ya PK-12.  

KIELELEZO MSETO CHA MASOMO: Kulingana na hali halisi ya mambo katika Kaunti ya Polk, DMPS pia itawapa 

wanafunzi wa K-12* na familia chaguo la kielelezo mseto cha masomo. Hii itajumuisha mafunzo ya mtandaoni pamoja na 

mahudhurio ya ana kwa ana ya shule ya wiki iliyofupishwa, ili kupunguza idadi ya watu walio kwenye majengo yetu kwa wakati 

uleule. Kutakuwa na kielelezo kimoja kwa madarasa ya K-8 na kingine kwa shule ya sekondari.  

• Kielelezo cha K-8: Wanafunzi watafika kwenye majengo halisi ya shule angalau siku mbili kwa wiki nao watashiriki 

kwenye masomo ya mtandaoni zile siku tatu zilizobaki. Kila Jumatano itakuwa siku ya masomo kamili ya mtandaoni ili 

kuruhusu usafi na utakasaji ufanywe kwenye shule nzima kati ya makundi. Idadi ya wanafunzi wanaohudhuria kwenye 

jengo halisi kila siku itapunguzwa kwa ili kusaidia kuepuka mikusanyiko. 

  Jumatatu   Jumanne   Jumatano   
(Usafishaji)   

Alhamisi   Ijumaa   

Shule za Msingi na 
Kati 

Kundi la A  
(Asilimia 50 ya wanafunzi 

wanahudhuria) 

Kwenye mtandao 
kikamilifu kwa ajili 
ya wanafunzi wote 

na walimu 

Kundi la B  
(Asilimia 50 ya wanafunzi 

wanahudhuria) 

Wanafunzi wa darasa la DMPS K-8 waligawiwa kundi (Jumatatu-Jumanne au Alhamisi-Ijumaa) kulingana na familia 

kwa ajili ya mwaka wa shule wa 2020-2021.  

• Kielelezo cha Shule ya Sekondari: Wanafunzi watahudhuria kwenye majengo halisi ya shule siku moja kwa wiki na 

kushiriki katika masomo ya mtandaoni zile siku nne nyingine. Kila Jumatano itakuwa siku ya masomo kamili ya 

mtandaoni ili kuruhusu usafi na utakasaji ufanywe kwenye shule nzima. Wanafunzi wanaohudhuria kwenye jengo halisi 

kila siku italingana na kidato. 

 

  Jumatatu Jumanne Jumatano 
(Usafishaji) 

Alhamisi Ijumaa 

Shule za Sekondari 
kwa Wote na 
Mipango Maalumu  

Ripoti ya 
mwanafunzi ya 

darasa la 12  

Ripoti ya 
mwanafunzi ya 

darasa la 11  

Kwenye mtandao 
kikamilifu kwa ajili 
ya wanafunzi wote 

na walimu 

Ripoti ya 
mwanafunzi ya 

darasa la 10  

Ripoti ya 
mwanafunzi ya 

darasa la 9  

Kampasi Kuu 
(masomo ya 
maabarani) 

Ripoti ya 
mwanafunzi ya 

darasa la 11  

Ripoti ya 
mwanafunzi ya 

darasa la 12  

Kwenye mtandao 
kikamilifu kwa ajili 
ya wanafunzi wote 

na walimu 

Ripoti ya 
mwanafunzi ya 

darasa la 9  

Ripoti ya 
mwanafunzi ya 

darasa la 10  

Shule Kuu Mtandaoni 
Kikamilifu 

Mtandaoni 
Kikamilifu 

Mtandaoni 
Kikamilifu 

Mtandaoni 
Kikamilifu 

Mtandaoni 
Kikamilifu 

 

Tafadhali kumbuka kuwa bado tunapata maoni kuhusu mpango huu uliopendekezwa, na baadhi ya maelezo yanaweza 

kubadilika wiki ijao au baadaye. Tutawasiliana mara kwa mara na familia zetu na wafanyakazi na pia tutachapisha habari za hivi 

punde kwenye tovuti yetu. Unaweza kupata taarifa za kina na utume maswali kuhusu mpango wetu kwenye 

returntolearn.dmschools.org.  

 

 



JINSI YA KUFANYA UAMUZI WAKO 

DMPS inakusanya maamuzi ya familia kuhusu vielelezo vya masomo na kuwapa fursa ya kuomba mtoto/watoto wao wa 

darasa la K-8 ahamishiwe kwenye lile kundi jingine kupitia mchakato wa kujisajili mtandaoni (familia zitaweza kutoa ombi hili 

kwa kila mtoto kivyake). Hatuwezi kutoa uhakikisho wa kutimiza maombi ya kuhamishiwa kwenye kundi fulani lakini tutafanya 

yote tuwezayo ili kushughulikia familia. Familia zinazoomba kuhamishiwa kwenye kundi jingine zitaarifiwa kuhusu kundi la 

mwisho la mwanafunzi wa K-8 kabla ya tarehe 15 Agosti. 

Usajili wa mtandaoni utaanza tarehe 13 hadi 31 Julai, 2020. Familia za sasa za DMPS zilizo na akaunti za tovuti za wazazi 

zitapata kiunganishi mahususi kupitia Kampasi ya Infinite tarehe 13 Julai. Fuata kiunganishi hicho ili kuthibitisha taarifa na 

upakie hati zinazohusika. Ikiwa unahitaji msaada wowote wa kujaza usajili wa mtandaoni, tafadhali piga simu kwenye Kituo cha 

Simu cha Familia cha DMPS kupitia 515-242-8221. 

Ikiwa familia haikuwa imekamilisha usajili wa mtandaoni ifikapo tarehe 31 Julai, tutaamua kwamba familia 
inapendelea kielelezo mseto cha masomo na wanafunzi wa darasa la K-8 watabaki kwenye kundi walilogawiwa kwa 
sasa. Bila kujali upendeleo wa kielelezo cha masomo, familia zinahitaji kujaza usajili wa mtandaoni ili kusasisha taarifa za 

mwanafunzi na familia kwa ajili ya mwaka wa shule. 

Mambo ya jumla ya kuzingatia unapoamua kielelezo cha masomo ya mtoto wako: 

• Tofauti na masomo ya hiari ya majira haya ya mchipuko, masomo ya mtandaoni wakati wa majira ya mpukutiko 

yatahitajika, ambayo inamaanisha kutakuwa na mtaala ambao mwanafunzi wako atahitaji kukamilisha ili apate alama 

kwa masomo yake. Kazi hiyo itakuwa ya kujipangia mwenyewe, kwa hivyo wanafunzi wataweza kufanya kazi wakati 

wanapochagua– uamuzi kuhusu darasa na alama utategemea kukamilisha mafunzo na kutoa uthibitisho (kazi ya 

nyumbani, majukumu, na kadhalika) kuwa wamejua stadi husika. 

• Wanafunzi wote wa darasa la PK-12 watapewa kompyuta za kipakatalishi na msaada utatolewa ili kuhakikisha nyumba 

zote zina mtandao wa intaneti. 

• Utunzaji wa Watoto: DMPS inashirikiana na watoa huduma wa jumuiya na washirika wa jumuiya ili kuamua jinsi 

tunavyoweza kukidhi mahitaji ya utunzaji wa watoto ya familia zote. Taarifa zaidi itapatikana haraka iwezekanavyo.  

• Wanafunzi wote watakuwa na nafasi ya kupata vyakula kwa siku ambazo hawako shuleni, kupitia mahali pa chakula au 

kukichukua kwenye shule watakayohudhuria. 

Mambo ya kuzingatia wakati wa kuchagua kielelezo cha masomo ya asilimia 100 mtandaoni: 

• Familia/wanafunzi watatarajiwa kujizatiti kufuata masomo ya mtandaoni wa angalau robo ya kwanza ya mwaka wa 

shule (tarehe 26 Agosti hadi tarehe 15 Januari). 

• Masomo ya mtandaoni yatajumuisha fursa mbali mbali za ana kwa ana, fursa zilizorekodiwa awali na vifaa saidizi ili 

kuwezesha ratiba ya masomo inayoweza kubadilika. 

Mambo ya kuzingatia wakati wa kuchagua kielelezo mseto cha masomo: 

• Wakati wa kuhudhuria kwenye majengo halisi, wanafunzi wote na wafanyakazi watahitajika kuvaa vifuniko vya uso vya 

nguo isipokuwa kama wana idhini kutoka kwa daktari. 

• Ikiwa kuna mlipuko wa COVID-19 kwenye shule ya mtoto wako au kwenye jumuiya kwa jumla, huenda DMPS 

ikahitaji kuhama haraka kutoka kwenye masomo mseto hadi masomo ya asilimia 100 kwenye mtandao. 

• Ikiwa mtoto/watoto wako wanastahiki kuchukuliwa kwa basi, basi litakuwepo kwenye siku za masomo ya ana kwa 

ana. Hata hivyo, haiwezekani kuepuka mikusanyiko kikamilifu kwenye mabasi. Ili kuunga mkono vizuri uepukaji wa 

mikusanyiko, watoto wanweza kugawiwa vitu kwenye mabasi. Mabasi yatasafishwa baada ya kila safari na vifuniko vya 

uso vya nguo vitahitajika wakati wote kwenye mabasi. 


