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Sera Iliyorekebishwa:  Septemba 27, 2021 

Kichwa cha I ni nini? 
Shule ya Upili ya Elizabeth Andrews imetambuliwa 
kama shule ya Kichwa cha I kama sehemu ya 
Sheria ya Kila Mwanafunzi Anayefaulu (ESSA). 
Kichwa cha I kimeundwa ili kuunga mkono juhudi 
za mageuzi ya Jimbo na shule za mitaa 
zinazohusiana na viwango vya elimu vya Jimbo 
vyenye changamoto ili kuboresha kufundisha na 
kujifunza kwa wanafunzi. Ni lazima mipango ya 
Kichwa cha I iwe na msingi wa njia bora za 
kuboresha mafanikio ya wanafunzi na ijumuishe 
mikakati ya kuunga mkono kushirikisha familia. 
Lazima shule zote za Kichwa cha I ziundwe kwa 
pamoja na wazazi na wanafamilia sera 
iliyoandikwa ya mzazi na familia. 

Sera ya Kuwashirikisha Wazazi na Familia ni nini? 
Hii ni sera inayoeleza jinsi shule yetu itakavyotoa fursa za kuboresha ushirikiano wa wazazi na familia ambao 
utasaidia mwanafunzi kujifunza shuleni na nyumbani, Shule ya Upili ya Elizabeth Andrews inathamini michango na 
ushiriki wa wazazi na wanafamilia ili kuanzisha ushirikiano sawa kwa lengo moja la kuboresha mafanikio ya 
wanafunzi. Wanafunzi wote na familia zao wamealikwa na kuhimizwa kushiriki kikamilifu katika fursa zilizoelezwa 
katika sera hii.  Shule yetu itatoa maelezo na fursa nyingi iwezekanavyo kwa ajili ya ushiriki wa wazazi na 
wanafamilia wote. 

Je, sera inaundwa na kufanyiwa marekebisho vipi? 
Sera hiyo inaundwa kwa pamoja na wazazi, wafanyakazi wa shule, wanafunzi na wanajamii.  Hukaguliwa na 
kusahihishwa kila mwaka katika Mikutano ya Pembejeo ya Washikadau wa Kichwa cha I. Rasimu ya sera 
iliyosasishwa inapatikana kwa ajili ya maoni ya ziada katika kipindi cha ukaguzi wa hati.  Fomu zote za maoni kutoka 
kwa Mikutano ya Pembejeo ya Washikadau wa Kichwa cha huwasilishwa kwa Ofisi ya Kichwa I kwa ajili ya ukaguzi. 
Fursa zinapatikana pia kwa washikadau wote kutoa mchango katika Mpango Endelevu wa Kuboresha Shule (CSIP), 
Mkataba wa Shule na Familia, kuongeza uwezo wa wafanyakazi wa shule, na bajeti iliyotengwa ya asilimia 1 ya 
ushiriki wa familia. 

Ni ya nani? 
Wanafunzi wote wanaoshiriki katika Kichwa cha I, mpango wa Sehemu A, na familia zao wanahimizwa na kualikwa 
kushiriki kikamilifu katika fursa zilizoelezwa katika mpango huu. Shule ya Upili ya Elizabeth Andrews itatoa fursa 
kamili kwa ushiriki wa wazazi na wanafamilia wanaozungumza Kiingereza kidogo, wenye ulemavu, na watoto 
wanaohama. 

Sera inapatikana wapi? 
Sera hiyo inapatikana mtandaoni kwenye tovuti yetu ya shule ya Kichwa cha I katika 

http://www.andrewshs.dekalb.k12.ga.us/ Nakala za karatasi zinapatikana kwa ombi katika ofisi ya mbele au Kituo 
cha Mzazi.  Familia mpya katika shule yetu zitapokea nakala wakati wa mchakato wa kujiandikisha.  Vituo vya 
makazi (Wasio na makazi, huduma ya ulezi, waliopuuzwa na wahalifu) wanaweza kupata nakala kutoka shule iliyo 
ndani ya eneo la kuhudhuria. 

Tembelea Kituo chetu cha Rasilimali za Wazazi 
Kituo chetu cha Wazazi kina rasilimali nyingi kama vile 
vitabu, nyenzo za kusoma, michezo na shughuli 
unazoweza kuangalia ili utumie nyumbani na mtoto 
wako. 

Je, unahitaji usaidizi kupata nyenzo? 
Iris Simmons, Parent Liaison 
Iris_Simmons@dekalbschoolsga.org, Saa za Kituo cha 
Mzazi:  Saa 7:30 – 3:30 au 
Demetria R. Brown, Msaidizi wa Kituo cha Mzazi wa 
Kichwa cha I anapatikana kukusaidia. 
Barua pepe:  Demetria_R_Brown@dekalbschoolsga.org 

Mawasiliano Kuhusu Masomo ya Wanafunzi 
Shule yetu inaamini kuwa familia ni washirika kamili 

katika elimu ya mtoto wao. Tutawasiliana na wazazi 

kupitia njia mbalimbali ili kujumuisha: 

• Tovuti ya Mzazi ya Infinite Campus 

• Mjumbe wa Shule (barua pepe/simu) 

• Tovuti ya shule, marquee na flyers 

• Mikutano ya Walimu na Wazazi 

 

SWAHILI 

http://www.andrewshs.dekalb.k12.ga.us/
mailto:Iris_Simmons@dekalbschoolsga.org
mailto:Demetria_R_Brown@dekalbschoolsga.org


 

Malengo ya Wilaya ya 2021-2022 
Malengo ya Wilaya ya Shule ya Kaunti ya DeKalb 

Eneo la I la Lengo:  Ufanisi wa Wanafunzi kwa Usawa na Nafasi Sawa 

Malengo ya Kitaaluma ya Shule ya 2021-2022 
Malengo ya Shule ya Upili ya Elizabeth Andrews 

· Kuboresha ufahamu wa wanafunzi wa viwango vya mafunzo 

· Kutoa masomo na/au njia za elimu halisi 

· Kuongeza kiwango cha wanafunzi kuhitimu 

· Wanafunzi wote wataboresha utendaji wa asilimia 5 kwenye American 
Literature/Composition Milestones; Ninth grade Literature/Composition Milestone. 

· Wanafunzi wote wataboresha utendaji wa asilimia 5 kwenye Coordinate Algebra 
Milestone; Analytic Geometry Milestones. 

Kujitolea kwa Mafanikio ya Wanafunzi Kupitia Ushiriki wa Wazazi na Familia 
Mkataba kati ya Shule na Familia 

Shule yetu itashirikiana na wazazi ili kuunda kwa pamoja mkataba kati ya shule na 
familia ambao unaangazia jinsi familia, wanafunzi na wafanyakazi wote wa shule 

watashiriki jukumu la kuboresha mafanikio ya wanafunzi kitaaluma. Mkataba huo 
unaeleza jinsi shule na familia zitajenga na kuendeleza ushirikiano ili kuwasaidia 

watoto kufikia viwango vya juu vya kitaaluma vya wilaya na jimbo. 

Maelezo ya Mtaala na Tathmini 
Shule yetu itakujulisha mwaka mzima kuhusu kile mtoto/watoto wako anajifunza 
wakati wa usiku wa Mtaala, mikutano ya wazazi na walimu na kwenye tovuti ya 

shule yetu. Shule pia itawapa wazazi matokeo ya kibinafsi ya tathmini za 
kitaaluma ikiwemo Tathmini za MAP na Georgia Milestones. 

Kufunza Wafanyakazi Kuhusu Ushiriki wa Wazazi na Familia 
Kulingana na maoni kutoka kwa wazazi yanayotolewa kwenye utafiti, fomu za 

maoni na maoni katika Mikutano yetu ya Pembejeo ya Washikadau, 
tutawafundisha wafanyakazi wetu kuwasiliana vyema zaidi, kuthamini manufaa 

na michango ya, na kushirikiana na wazazi kama washirika sawa. 

Uhifadhi wa Fedha 
Wazazi watashiriki katika uundaji wa ushiriki wa asilimia 1 ya wazazi na familia 

iliyowekwa kando katika Mikutano ya Pembejeo ya Washikadau. Wazazi pia 
wanahimizwa kujaza fomu za utafiti na maoni kuhusu fedha iliyotengwa ya 

wazazi. Maelezo yatashirikiwa katika Mkutano wa Kila Mwaka wa Kichwa cha I. 

Mkutano wa Kila Mwaka wa Kichwa cha I 
Tutakuwa na Mkutano wa Kila Mwaka wa Kichwa cha mnamoSeptemba 29,2021. 

Mkutano huo utafanyika kwa wakati unaofaa ili kupata nafasi ya washikadau 
wote. Mialiko itatumwa kwa wazazi wote kupitia: machapisho ya simu, ujumbe 

wa maandishi, tovuti ya wazazi na vipeperushi. 

Uratibu wa Huduma na Usaidizi wa Mpito 
Washauri wetu wa shule watashirikiana na shule za feeder na mashirika 

yaliyoteuliwa ili kusaidia wanafunzi na familia. Zaidi ya hayo, tutasaidia familia na 
wanafunzi katika kuhamia shule ya chekechea, darasa la tatu na la tano kwa 

kuwaalika wazazi na wanafunzi kwa maelekezo ya kutoka chekechea, gredi ya 
tatu na tano katika shule yetu. Zaidi ya hayo, tutasaidia familia na wanafunzi 

katika kuhamia (shule ya kati au ya upili) na Maelekezo ya Shule ya Upili, Chuo na 
Maonyesho ya Kazi... 

Rasilimali na Mafunzo ya Wazazi 
Tumejitolea kuongeza uwezo wa wazazi wetu ili kuboresha mafanikio ya 

wanafunzi kitaaluma! Tutaandaa warsha kadhaa za wazazi ili kukuwezesha 
unapofanya kazi na mtoto wako nyumbani. Tafadhali kagua Kalenda ya Matukio 

iliyoambatishwa kwa mikutano ya wazazi na hafla za familia zinazofanyika nyakati 
tofauti za siku. 

Usaidizi kwa Wanafunzi Wanaojifunza lugha ya Kiingereza (ELL) 
Maelezo yanayohusiana na mipango ya shule na wazazi, mikutano na shughuli 

nyinginezo, hutumwa kwa wazazi wa watoto wanaoshiriki kwa njia inayoeleweka 
na inayofanana, ikijumuisha miundo mbadala inapoombwa na, kwa kadiri 

inavyowezekana, katika lugha ambayo wazazi wanaweza kuelewa. 

Usaidizi Mwingine Ufaao 
Shule ya Upili ya Elizabeth Andrews itatoa rasilimali/nyenzo za ushiriki wa wazazi ili kuwasaidia wazazi kujihusisha zaidi na mafanikio ya wanafunzi. Warsha za wazazi 

hufanyika siku na nyakati tofauti mwaka mzima kulingana na data tuliyopokea kwenye utafiti wa wazazi. Shule itashirikiana na mashirika ya kijamii ili kushiriki 
mawasiliano ya shule na pia warsha za ushiriki wa wazazi kulingana na maoni ya wazazi. 

 


