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Uteuzi wa mafundisho 

ya robo ya nne 
  

 
 
 
 
 

Wilaya ya Shule ya Jiji la Albany inapanga robo ya nne ya mwaka wa shule na inawapa wazazi na 
walezi wa wanafunzi katika gredi ya 7-12 fursa ya kusasisha upendeleo wa mafundisho na 
mahitaji ya usafirishaji.  
 
Mchakato wa uteuzi wa mafundisho ya robo ya nne ya wilaya hutoa fursa ya kuchagua modeli 
ya mafundisho ya mseto (ya ana kwa ana ya siku moja au zaidi kwa wiki) au modeli kamili ya 
masomo ya mtandaoni. Wilaya itaamua idadi ya siku za kila wiki ambayo inaweza kutoa 
mafundisho ya ana kwa ana kulingana na majibu, wafanyakazi na uwezo wa majengo kulingana 
na miongozo ya COVID-19.  
 
Utaratibu huu pia unaruhusu familia kusasisha mahitaji ya usafirishaji kwa kipindi cha mwisho 
cha kuashiria ikiwa ni lazima. Uwezo wetu wa kuweza kupokea maombi mapya ya usafirishaji 
pia utategemea uwezo wa basi kulingana na miongozo ya COVID-19.  
 
Mchakato wa uteuzi utafunguliwa hadi Ijumaa, tarehe 5 Machi saa 5 p.m. 
 
Mchakato wa uteuzi unatumika kwa wanafunzi wa elimu ya jumla katika gredi ya 7-12 tu. Kwa 
wanafunzi wengine wote wa wilaya, chaguo za mafundisho ya robo ya nne zitabakia zilezile 
(masomo kamili ya ana kwa ana au masomo kamili ya mtandaoni). 
 
Ni muhimu kutambua kwamba kwa sababu ya mahitaji ya kuweka nafasi kati ya mtu mmoja na 
mwingine, nafasi ni ndogo. Kwa sababu ya mapungufu haya, tutafanya bidii kukidhi maombi ya 
kubadilisha upendeleo wa mafundisho au usafirishaji kwa robo ya nne, ambayo inaanza tarehe 
26 Aprili. 
 
Iwapo miongozo ya COVID-19 itabadilika katika wiki au miezi ijayo, tutarekebisha mipango yetu 
ipasavyo na kukuweka ukijua kuhusu mabadiliko yoyote hayo. 
 

Unaweza kujaza uteuzi wako wa robo ya nne katika sehemu ya nyuma ya barua 
hii.  

Tafadhali rudisha fomu yako iliyojazwa kwa shule ya mtoto wako.  
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A. Maelezo ya mwanafunzi 
Tafadhali andika majibu yako ya sehemu hii kwa lugha ya Kiingereza ikiwezekana.

1. Jina la mwanafunzi: 
 
2. Barua pepe ya mwanafunzi: 
 
3. Kitambulisho cha Mwanafunzi: 

4. Gredi: 
 
5. Shule: 

 

 
B. Maelezo ya mawasiliano 
Tafadhali andika majibu yako ya sehemu hii kwa lugha ya Kiingereza ikiwezekana.

1. Nambari msingi ya mawasiliano: 
 
2. Uhusiano na mwanafunzi: 
 
3. Simu: 

 
4. Barua pepe: 
 
5. Anwani: 
 

 
C. Chaguo la mafundisho 
Tafadhali chagua upendeleo wako wa modeli ya mafundisho kwa kipindi cha nne cha kuashiria, 
kinachoanza tarehe 26 Aprili. 

1. □ Ana kwa ana (siku moja au zaidi kwa wiki) 
2. □ Mtandaoni 

 
D. Usafiri 
Tafadhali tambulisha mahitaji yako ya usafirishaji. 

1. □ Mwanafunzi wangu anastahiki kusafirishwa na ATATAKIWA kusafirishwa 

2. □ Mwanafunzi wangu anastahiki kusafirishwa lakini HATATAKIWA kusafirishwa. 

Nitafanya mipango mbadala ya mwanafunzi wangu kufika na kuondoka shuleni ikiwa ni 
lazima 

3. □ Mwanafunzi wangu hastahiki kusafirishwa 

4. □ HAITUMIKI: Bila kujali ustahiki, mtoto wangu hatatakiwa kusafirishwa kwani 

mwanafunzi wangu ataandikishwa katika chaguo la masomo kamili ya mtandaoni 
angalau hadi mwisho wa kipindi cha pili cha kuashiria (Tarehe 1 Februari) 


