USHIRIKI WA WAZAZI
USHIRIKI WA WAZAZI NA FAMILIA
AHADI
Katika shule ya Msingi ya Breckinridge, dhamira yetu ni kuunda jamii ya wanafunzi inayoshirikiana
ambayo inahakikisha wanafunzi wote wanafaulu katika viwango vya juu na wamejiandaa kwa mafanikio
ya maisha yote katika jamii na ulimwengu kwa ujumla. Tunaelewa kuwa shule yenye nguvu, mahusiano
ya nyumbani na jamii ni muhimu ili kufanikisha lengo hili. Baraza letu linatambua familia za wanafunzi
wetu na jamii yetu kama washirika muhimu katika kusaidia kila mwanafunzi kufaulu. Tunajitolea kwa :
1. Kutoa hali ya ushirika na ukaribisho.
2. Kushirikiana kwa kutoa taarifa juu ya maendeleo ya mwanafunzi kwa familia ya
mwanafunzi kwa wakati unaofaa.
3. Kutoa maoni kwa familia juu ya jinsi wanaweza kusaidia ujifunzaji wa wanafunzi
nyumbani.
4. Kufanya wazazi na wanajamii kuwa wawakilishi na washiriki kamili katika uamuzi wetu.
5. Kutafuta na kusaidia watu wenye kujitolea ili wafanye kazi na kuhamasisha wanafunzi
wetu.
6. Kuruhusu wazazi kutembelea darasa la mtoto wao kwa wakati uliopangwa na mwalimu
na kwa sababu halali.

Tutafikia kila moja ya malengo haya kupitia njia zilizoorodheshwa hapa chini:
TAARIFA KUHUSU MAENDELEO YA MWANAFUNZI
Kila kipindi cha utowaji wa alama, waalimu watawapa familia ya kila mwanafunzi:
1. Fursa ya kukutana na kujadili maendeleo ya mwanafunzi. Mikutano hii itatolewa
kwa nyakati tofauti ili kujibu mahitaji tofauti ya familia zetu. Angalau mikutano
miwili ya mzazi/mwalimu itapangwa kwa kila mwanafunzi kila mwaka. Mikutano
hii itatoa mawasiliano ya wazi kati ya mzazi na mwalimu kuhusu maendeleo ya
mwanafunzi, mtaala wa shule, taarifa za tathmini, na maswala mengine yoyote
yanayohusu mwanafunzi binafsi.
2. Baada ya kila kipindi cha utowaji wa alama, kadi ya ripoti ya viwango itatumwa
nyumbani kuonyesha maendeleo ya mwanafunzi.
3. Mawasiliano ya wazazi yatatolewa kwa lugha ili kuhudumia familia ambazo
hazizungumzi kiingereza.
4. Ripoti juu ya jinsi kila sanaa zinzaohusiana, vipawa na karama, elimu maalum,
kujumujisha, wanafunzi wa ESL ataendelea kuelekea malengo yao ya binafsi.
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MSAADA WA NYUMBA KWA MAFUNZO YA MWANAFUNZI.
Kiongozi wetu na waalimu wata:
1. Toa kila mwaka “Back to School Jam” ambapo wazazi watakutana na mwalimu
wa mtoto wao, watajifunza juu ya mahitaji ya programu ya Title 1 ya shule, na
kuhimizwa na kuungwa mkono kushiriki katika elimu ya mtoto wao.
2. Kufanya mikutano ya wazazi kwa mwaka mzima ambayo inashirikiana kati ya
Title 1 na kituo cha rasilimali za familia. Lengo la mikutano hii litakuwa
kuwasaidia wazazi kuelewa viwango vya Taaluma vya Kentucky, na vile vile
tathmini zote za serikali na wilaya. Mikutano hiyo itashughulikia mikakati ya
ushirikiano wa shuleni na nyumbani ambayo itasababisha kuongezeka kwa
kufaulu kwa mwanafunzi. Mikutano ya wazazi itajadiliana kuhusu mbino za shule
na wazazi kushirikiana ili kusaidia mwanafunzi afaulu. Wazazi wataitwa kwa
nyakati tofauti saa za shule, baada ya shule na jioni ili kuwezesha ratiba
mbalimbali za wazazi.
3. Tutatoa taarifa kwa wakati unaofaa kupitia njia tofauti za kukumbusha familia juu
ya shughuli zote za ushiriki wa wazazi na familia zinazokaribishwa na shule.
4. Mawasiliano ya wazazi yatatolewa kwa lugha ili kuhudumia familia ambazo
hazizungumzi kiingereza.
5. Tutatoa vifaa vya kufundishia, maoni, mapendekezo, na mafunzo kusaidia juhudi
za wazazi ili kusaidia katika ujifunzaji wa mtoto wao.
6. Kupanga kazi za nyumbani zinazoendana na sera ya Mazoezi ya Mafundisho.
7. Kutoa taarifa juu ya yaliyomo ambayo wanafunzi watajifunza kila mwaka kupitia
njia zilizoorodheshwa katika sera yetu ya Mitaala.
8. Kutuma majarida nyumbani ambayo yanajumuisha taarifa juu ya njia ambazo
familia zinaweza kusaidia wanafunzi kujifunza.
9. Kusaidia chama cha Walimu na Wazazi.
Wafanyakzai wa Breckinridge watafanya bidii kuhamasisha na kusaidia ushiriki wa wazazi
katika ujifunzaji wa mtoto wao. Mchanganyiko wa wazazi wa shule utatengenezwa pamoja na
wazazi ambao unaelezea jinsi wazazi, wafanyakazi wa shule na wanafunzi watashiriki katika
jukumu la kufanikiwa kwa mwanafunzi. Jitihada zitafanywa kuwasiliana na wazazi kwa lugha
ambayo wanaweza kuelewa. Pia, fedha za Title 1 zitatumika kufadhili gharama yoyote inayofaa
na inayohitajika inayohisishwa na shughuli za ushiriki wa mzazi na familia kama huduma za
kutafsiri, gharama za usafirishaji, au gharama za utunzaji wa watoto.
KUFANYA MAAMUZI
Tunakaribisha watu wazima wanaojali katika jamii yetu wote kujiunga katika maamuzi yetu
kwa:
1. Kujiandikisha kutumika katika kamati zetu za SBDM
2. Kuhudhuria mikutano ya Baraza au ya kamati.
3. Kushiriki katika tafiti ambazo zinaalika wazazi kutoa maoni na kutoa maoni ya
uboreshaji wa wazazi katika program na huduma za shule, pamoja na mpango wa
Title 1.
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KUFANYA MAAMUZI INAENDELEA
4. Kushiriki katika mikutano ya kamati ya ushauri ya Title 1 wakati wa msimo wa Fall
na Spring ambayo inatoa fursa za kusaidia katika marekebisho na upangaji wa
mpango wa jumla wa Title 1, sera ya ushirikiano wa wazazi na familia, na mkataba
wa kujifunza wa Wazazi na shule.
WANAOJITOLEA
Tunakaribisha wanachama wanaohusika katika jamii yetu, pamoja na wazazi, kujitolea kusaidia
wanafunzi wetu katika uwezo ufuatao:
1. Mafunzo ya kusaidia wanafunzi
2. Kusaidia shughuli za darasani ambazo zinahitaji usimamizi wa watu wazima zaidi.
3. Kutayarisha vifaa, barua, vinywaji, na vitu vingine vinavyohitajika kwa ushriki wa
familia na jamii.
4. Kujiunga na PTA yetu na kushiriki katika juhudi zake nyingi za kuimarisha shule
yetu.
Kila anayejitolea atakuwa chini ya sera ya bodi na sheria ya serikali kuhusu ukaguzi wa rekodi
ya jinai, ikiwa inafaa. Ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi wetu, wageni wote, wanaojitolea,
na wazazo lazima waingie ofisini na wavae lebo ya mgeni kabla ya kwenda kwenye darasa
lolote.
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