
Kujifunza kwa mbali
Katika FCPS tunaamini kwamba kuwaweka wanafunzi wetu chuoni wakiwa na uwezo wa kupata waelimishaji 
wanaojali na usaidizi wa pande zote ndiyo njia bora ya kukuza mafanikio yao ya kitaaluma na ustawi wa kijamii na 
kihisia. Pia tunatambua kuwa vikwazo vya COVID-19 vinaweza kuunda hali zinazohitaji kuhama kwa muda kwa 
majifunzo ya mbali.

Viongozi vya wilaya na shule wataendelea kufuatilia kesi za COVID-19, pamoja na kutokuwepo kwa wanafunzi na 
wafanyakazi. Tumejitolea kufanya maamuzi ya shule kwa shule kulingana na taarifa za sasa zinazopatikana.

Kujifunza kwa mbali kunaweza kuzingatiwa chini ya mojawapo ya masharti yafuatayo:
• Mlipuko mkubwa wa magonjwa katika jamii ya shule 

• Asilimia isiyoweza kudhibitiwa ya kutokuwepo kwa walimu darasani katika shule haijajazwa

• Kutokuwepo kwa wafanyakazi muhimu walioainishwa kunazuia uwezo wa shule kufanya kazi kwa 
usalama

Kabla ya kuhamia majifunzo ya mbali, tutafanya kila juhudi kuanzisha hatua za muda ambazo shule inaweza kuchukua 
ili kudumisha mazingira salama na yanayokuza kujifunzia na kupeleka wafanyakazi wa huduma za usaidizi wa wilaya 
kusaidia. Tutaendelea kuweka shule zetu wazi mara kwa mara kadri tuwezavyo mradi tu tuna uhakika tunaweza 
kufanya hivyo kwa usalama. 
 

Katika tukio ambalo shule itahamia kwa majifunzo ya mbali kwa muda:
• Familia zitaarifiwa na wilaya kupitia barua pepe, simu na SMS. Matangazo pia yatashirikiwa kwenye 

tovuti ya wilaya na kupitia vyombo vya habari vya mahali. Lengo letu ni kuwasiliana na mabadiliko 
yoyote kabla ya 6 p.m. siku moja kabla ya kujifunza kwa mbali kutaanza.

• Wafanyakazi wa shule watazipa familia maelezo kuhusu ratiba na majifunzo.

• Chakula cha asubuhi na cha mchana kwenye sanduku vitapatikana kwa ajili ya kuchukua kando 
ya barabara shuleni kila siku kati ya saa tano asubuhi (11:00 AM) na saa sita (noon) kwa wanafunzi 
waliojiandikisha katika shule hiyo.

• Usaidizi wa kiteknolojia utapatikana kwa kupiga simu kwenye 859-381-4410 siku ya kwanza 
(Jumatatu) hadi siku ya tano (Ijumaa) kuanzia saa mbili asubuhi (8:00 AM) hadi saa kumi na nusu 
mchana (4:30 PM).

• Usaidizi wa afya ya akili au wa kijamii kihisia, au usaidizi wa mahitaji mengine utapatikana kwenye 
www.fcps.net/gethelp

• Huduma kwa wanafunzi wanaohitaji usimamizi na/au usaidizi katika kipindi cha majifunzo ya mbali 
kwa muda zitapatikana kupitia ushirikiano na YMCA kwa ada ya kawaida. Maelezo yatatolewa kwa 
familia iwapo hali hii itatokea.
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Tafazhali kumbuka: Katika FCPS neno “Maelekezo Yasiyo Ya Kidesturi au NTI” yatawekwa kwa siku za hali ya hewa na 
“kujifunza kwa mbali” itatumika kwa mabadiliko ya muda ya kujifunza nyumbani kutokana na COVID-19.
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