MAJUKUMU YA Wakuu

Tafadhali
vunja hii
sehemu ya
brosha na kurudi na saini
kwa mwalimu
wa kipindi
cha 1.

•

Ninaunga mkono kompakt hii kwa ushiriki wa
mzazi; kwa hivyo, nitajitahidi kufanya yafuatayo:

•

Kutoa mazingira ambayo inaruhusu mawasiliano mazuri kati ya mwalimu, mzazi, na mwanafunzi.

•

Watie moyo waalimu kutoa mara kwa mara
kazi zinazofaa na zinazofaa ambazo
zitaimarisha mafunzo ya darasani.

•

Kutoa mazingira ya shule nzima ambayo ni

Mara moja
shujaa;
Kila mara
shujaa!

Winburn Middle School
1060 Winburn Drive
Lexington, Kentucky 40511
Phone: 859-381-3967
Fax: 859-381-3971
Website: http://www.winburn.fcps.net/

Shule ya Kati ya
Winburn
Kichwa I
Mzazi / Somo la
Kujifunza la
Shule

Ujumbe wa Winburn
Ujumbe wa Shule ya Kati ya
Winburn, kupitia ushirikiano wa
wanafunzi, familia, wafanyikazi, na
jamii, ni kuhakikisha kuwa kila
mwanafunzi ana ujuzi wa kujenga
msingi mzuri wa kijamii na kielimu,
ili kubadilika kuwa mwanafunzi
aliyefanikiwa wa shule ya upili na
anayewajibika. mwanajamii. Ujumbe
huu unatimizwa kwa kutoa mtaala
wenye changamoto, unaotegemea
viwango ambao unakidhi mahitaji ya
mtu binafsi na hutolewa katika
mazingira salama na wafanyikazi
waliojitolea wa kuwalea.

Ni nini Mzazi / Ushirikiano wa
Kujifunza Shule?
Mkataba wa ujifunzaji ni makubaliano kati ya
vikundi ambavyo vinawaunganisha. Huu ni mwaliko
wa kushiriki katika ushirikiano na shule ya mtoto
wako.
Shule zinazofaa ni matokeo ya familia, jamii, na
shule zinazofanya kazi pamoja kuhakikisha kuwa

WAJUKUMU / WAFANYAKAZI WAFANYAKAZI

•

Ni muhimu wanafunzi kufaulu; kwa hivyo, tutajitahidi kufanya yafuatayo:

•

Kutoa mikutano ya wazazi na mwalimu kwa ajili
ya kufuatilia maendeleo ya mwanafunzi mmoja
mmoja.

•

Watie moyo wazazi watumie rasilimali zinazopatikana kusaidia mafanikio ya mwanafunzi
(kwa mfano, kurasa za wavuti za timu, Kitabu
cha mpango cha mwalimu, IC, n.k.)

•

Watie moyo wanafunzi na wazazi kwa kuwasiliana mara kwa mara na ripoti za maendeleo ya
mwanafunzi na kurekodi darasa za kila wiki huko
IC.

•

Wasiliana na wazazi mara kwa mara ili kufikisha
maeneo mazuri ya tabia ya mwanafunzi.

•

Kudumisha maagizo ya hali ya juu katika mazingira ya kuunga mkono na yasiyo ya kutishia.

•

Wape wanafunzi fursa tofauti za kujifunza ili kuwawezesha kufikia matarajio ya kitaaluma.

•

Fikia wazazi na uwahimize wazazi kutembelea
na kujitolea shuleni.

•

Kuwawajibisha wanafunzi kwa viwango ndani ya
mtaala.

•

Tumia wafanyikazi wa msaada wa wanafunzi
kuhakikisha kuwa tunakidhi mahitaji ya kitaaluma, kijamii, kihemko na ya mwili ya wanafunzi
wote.

•

Hakikisha kuwa wanafunzi wote wanafaulu katika viwango vya juu.

MAJUKUMU YA WAZAZI / WALEZI

MAJUKUMU YA WANAFUNZI

•

Nataka mtoto wangu afanikiwe; kwa
hivyo, nitamtia moyo mtoto wangu kwa
kufanya yafuatayo:
Angalia kwamba mtoto wangu anasoma
shule mara kwa mara na yuko kwa wakati.
Saidia wafanyikazi wa shule kudumisha
nidhamu inayofaa.

Tenga wakati maalum wa kazi ya
nyumbani na uipitie mara kwa mara.
Toa sehemu tulivu, yenye mwanga
mzuri kwa masomo.
Hebu mtoto wangu anione nikisoma mara kwa mara, na hivyo kuweka mfano.
Toa vifaa vya kusoma vinavyofaa
nyumbani kwangu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ni muhimu nifanye kazi kwa kadiri ya uwezo
wangu; kwa hivyo, nitajitahidi kufanya
yafuatayo:
Hudhuria shule mara kwa mara.
Fika kwa wakati kwenda shule.
Fika kwa wakati kwenye madarasa yangu.
Kuwa tayari kwa shule kila siku na kazi na vifaa
vilivyokamilishwa.
Fanya kazi kwa ushirikiano na wanafunzi
wenzako, walimu, wafanyikazi, na utawala.
Heshimu shule yangu, rika langu, walimu, na
mimi mwenyewe.
Fuata sheria zilizoonyeshwa katika Kanuni za
Maadili za Wanafunzi.
Vaa mavazi sahihi kama ilivyoamriwa na Sera
ya Mavazi ya Shule ya Winburn.
Fuatilia kurasa za Timu na Wavuti za Shule,
Nambari ya simu ya Kazi ya Nyumbani, Ajenda,
IC, na rasilimali zingine ambazo zinapatikana
kuhakikisha mafanikio yangu ya kitaaluma.

Hudhuria mikutano ya Mzazi na Mwalimu na Matukio ya Ushiriki wa Mzazi na
Familia.
Wasiliana na mwalimu wa mtoto wangu
mara kwa mara.
Fuatilia simu za nyumbani za kazi za
nyumbani, Ajenda, IC, Wavuti za Timu.
Hakikisha kufuata kwa mwanafunzi Sera
ya Kanuni ya Mavazi ya Winburn.
Toa habari iliyosasishwa ya idadi ya watu.
Toa habari ya matibabu ya kutosha.

Nimesoma na kuelewa ujumuishaji wa ujifunzaji
kati ya mzazi na shule kwa mwaka wa shule 20-21.
___________________________________
Saini ya Mzazi

___________________________________
Saini ya Wanafunzi
__ _________________________________
Saini kuu
___________________________________
Saini ya Wafanyakazi
____________________________

Tarehe

