
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa mara kwa ajili ya kurudi shule 2020 (2020-06-17) 
 

1. Nini itakuwa matarajio ya ujifunzaji wa wanafunzi watakaporudi shuleni 2020? 

a. Elimu kwa watoto na vijana ni lazima. 

b. Timu za elimu katika wilaya za shule na Idara zimefanya kazi ya kujua namna 
ujifunzaji utakavyopewa kipaumbele ikiwa kuondoka katika awamu moja kwemda 
nyingine kutaathiri mtiririko wa ujifunzaji au utoaji wa elimu. 

c. Lakini, juu ya yote, madhumuni yaliyowekwa na Idara bado yanafuatwa. 

d. Matarajio ya wanafunzi wanaojifunza kutokea nyumbani yatakuwa tofauti na yale 
yaliyokuwepo wakati shule zilipofungwa Machi hadi Juni 2020. 

i. Kujifunza itakuwa lazima. 

ii. Maendeleo ya wanafunzi yatapimwa. 
 

2. Je, madarasa yatakuwa na mwonekano gani kuanzia chekechea hadi Gredi la 2? 

a. Wanafunzi watakuwa shuleni muda wote pamoja na mwalimu mmoja. 

b. Ukubwa wa makundi utapunguzwa (takribani wanafunzi 15 kadri iwezekanavyo). 

c. Wanafunzi wa kundi moja wataweza kuwa na mwingiliano wao kwa wao 
lakini watatakiwa kukaa mbali na makundi mengine. 

 

3. Je, madarasa yatakuwa na mwonekano gani kuanzia gredi la 3 hadi la 5? 

a. Wanafunzi watakuwa shuleni muda wote pamoja na mwalimu mmoja. 

b. Ukubwa wa makundi utapunguzwa kadri iwezekanavyo. 

c. Wanafunzi wa kundi moja wataweza kuwa na mwingiliano wao kwa wao 
lakini watatakiwa kukaa mbali na makundi mengine. 

 

4. Je, madarasa yatakuwa na mwonekano gani kuanzia gredi la 6 hadi la 8? 

a. Wanafunzi watakuwa shuleni muda wote pamoja na mwalimu mmoja. 

b. Madarasa yatakuwa ya ukubwa wa kawaida. 

c. Wanafunzi wa kundi moja wataweza kuwa na mwingiliano wao kwa wao 
lakini watatakiwa kukaa mbali na makundi mengine. 

 

  

 



 

 

5. Je, madarasa yatakuwa na mwonekano gani kuanzia darasa la 9 hadi la 12? 

a. Inapangwa kuwa na utaratibu mchanganyiko, kubadilika kati ya umbali na kukaa 
darasani (mzunguko wa siku mbili). 

b. Idadi ya wanafunzi kwa kila darasa itapunguzwa ili kukidhi masharti ya 
kuweka umbali kati ya mtu na mtu. 

c. Umbali wa mita moja darasani itabidi uheshimiwe na wanafunzi na walimu. 
Kutokana na ratiba na masomo, wanafunzi hawatawekwa kakika makundi ya seti. 

d. Wakati wanafunzi hawatakuwepo shuleni kimwili, kusoma kutafanyika kwa njia 
mchanganyiko, kwa mikakati ya kujifunza kama vile kwa njia ya mtandao, miradi, ma 
kujifunza kwa kutumia uzoefu. 

 

6. Je, kwa nini ukubwa wa gredi la 6 hadi la 8 haujapunguzwa kama ilivyo kwa 
magredi mengine? 

a. Ni muhimu kuwa na makundi madogo kwa wanafunzi wadogo zaidi kwa sababu ni 
vigumu kulingana na umri wao kuhakikisha kwamba maelekezo ya Afya ya Umma 
yanafuatwa. 

b. Wanafunzi wa gredi la 6 hadi la 8 ni wakubwa zaidi; wanaelewa umuhimu wa 
hatua zilizochukuliwa na wana uwezo mkubwa wa kuzifuata. 

c. Ingawa kutakuwa na wanafunzi wengi zaidi katika makundi ya gredi la 6 hadi la 8, 
mwingiliano wao na makundi mengine utazuiwa zaidi kuliko katika shule za 
sekondari ngazi ya juu.  

d. Kwa wanafunzi wa gredi la 9 hadi la 12, makundi yamepunguzwa kutokana na 
kuingiliana kila siku na idadi kubwa ya wanafunzi kwa sababu ya na ratiba na 
masomo. 

e. Kwa wanafunzi wa sekondari ngazi ya juu wanaochagua masomo kulingana na 
mapendeleo na matarajio yao, haikuwezekana kuwapanga katika makundi. 

f. Tazama executive summary kwa maelezo zaidi. 
 

7. Je, ni hatua gani zitakazochukuliwa ili kuhakikisha usalama wa mtoto wangu? 

a. Kwa kushirikiana na waratibu wa afya na usalama mahala pa kazi wa wilaya ya 
shule, kila shule itatakiwa kuandaa mpango kazi dhidi ya COVID-19 unaoelezea 
taratibu zilizowekwa ili kuzingatia maelekezo ya Afya ya Umma. 

b. Mpango huu utatumwa kwako kabla shule hazijaanza. 
 

8. Je, vipi kuhusu kuweka umbali mashuleni kati ya mtu na mtu? 

a. Itahitajika kuweka umbali wa mita moja katika gredi la 9 hadi la 12, na mita mbili 
katika maeneo ya huduma za pamoja. 

b. Kwa wanafunzi wa chekechea hadi gredi la 8, kuweka umbali kati ya mtu na mtu 
hakuhitajiki madarasani isipokuwa nje ya madarasa. 

 

9. Je, matumizi ya nafasi yatarekebishwa vipi ili kuendeleza kuweka umbali kati ya 
mtu na mtu? 

a. Matumizi ya nafasi kufuatia maelekezo ya Afya ya Umma itakuwa ni sehemu ya 
mipango ya kuendesha shule. 

b. Mipango hii itatumwa kwa wazazi mara tu itakapokuwa tayari. 
 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/RetouraLecoleSommaireExecutif.pdf


10. Je, mtoto wangu atakuwa na vifaa vinavyohitajika kushiriki elimu kwa njia ya 
masafa ifikapo Septemba? 

a. Katika mpango wa kurejea shuleni, ni wanafunzi wa gredi la 9 hadi la 12 tu ndiyo 
watakaofuata utaratibu mchanganyiko, ukishirikisha kukaa darasani na elimu kwa 
njia ya masafa kwa kubadilishana siku za mahudhurio. 

b. Ndio, wanafunzi wote watahitajika kuwa na vifaa muhimu vya kiteknolojia ili 
kuwawezesha kusoma kwa njia ya masafa. 

c. Tunaangalia namna ya kuhakikisha ufikio huu kwa wanafunzi wote. 

d. Maelezo zaidi yatafuatia kuhusu jambo hili. 
 

11. Je, lini tunaweza kupata ratiba ya mwanangu kwa siku za shule, pamoja na 
usafiri? 

a. Kazi kubwa ya kuweka mipango lazima ifanyike kwenye ngazi za wilaya na shule 
ili kuandaa ratiba zinazowezesha kuzingatia maelekezo ya Afya ya Umma. 

b. Ratiba hizi zinapaswa kuwezesha ubadilishanaji mzuri wa wanafunzi, ambao 
utaepuka kuwalundika wanafunzi katika eneo moja kwa wakati mmoja. 

c. Kwa hiyo mabadiliko yanapaswa kutegemewa katika ratiba za usafiri wa 
wanafunzi, saa ya kufika shule, mapumziko na muda wa chakula cha mchana. 

d. Maelezo hayo yatatumwa kwako mwezi Agosti katika kujiandaa na kurudi 
shuleni 2020. 

 

12. Je, mtoto wangu itabidi avae barakoa shuleni? 

a. Kwa taarifa tuliyonayo sasa, hapana, wanafunzi hawatalazimika kuvaa barakoa 
shuleni. 
 

13. Je, walimu watalazimika kuvaa barakoa? a. Kuvaa barakoa ni jambo la hiari kwa 
walimu. 

 

14. Je, mtaweza kufuata maelekezo ya kukaa umbali wa mita moja darasani na mita 
mbili nje ya darasa? 

a. Nafasi inawezesha kukaa umbali wa mita moja darasani kati ya mtu na mtu 
na mita mbili nje ya madarasa. 

 

 

  



b. Hata hivyo, itakuwa muhimu kuwaelimisha na kuwafanya wanafunzi 
waelewe umuhimu wa hatua hizi ili kuhakikisha wanazifuata. 

 

15. Je, mtahakikishaje kwamba kila mwanafunzi ataweza kufidia muda wa masomo 
aliopoteza? 

a. Mwanzoni mwa mwaka wa shule, walimu watafanya tathmini ya hali halisi ili 
kubaini ni wapi mwanafuzi walipo kulingana na vipaumbele vya ujifunzaji. 

b. Walimu ni wataalamu wa kutoa elimu ambao wanaweza kuwapa wanafunzi wao 
mpango binafsi wa kujifunza. 

c. Timu za elimu zitawaongoza walimu na kuwasaidia katika ufuatiliaji wao wa 
wanafunzi. 

 

16. Binti yangu au mwanangu hivi sasa yupo sekondari ngazi ya juu na ana mahitaji 
maalum; je, ataweza kuhudhuria shule kila siku? 

a. Timu za mkakati itawaainisha, kulingana na vigezo vilivyowekwa, wanafunzi 
wasiokuwa na uwezo wa kujitegemea na ambao watalazimika kuhudhuria shuleni 
kila siku. 

b. Maelezo zaidi yatafuata kuhusu jambo hili. 
 

17. Je, nini miongozo kuhusu wanafunzi walioko katika kundi la watu walio hatarini? 

a. Inashauriwa kumwona mtaalamu wa afya ya mwanao ili kujua ikiwa yupo katika 
kundi la watu walio hatarini na iwapo anaweza kuhudhuria shule au la. 

b. Wanafunzi ambao hawawezi kuhudhuria shule kutokana na tatizo la kiafya 
wataandaliwa mpango wa kujifunza na mwalimu wao. 

 

18. Je, huduma za kusaidia kujifunza (mazoezi ya viungo, tiba mahala pa kazi, 
uchunguzi wa shida ya kuongea, n.k.) zitaendelea kutolewa mshuleni ifikapo 
Septemba? a. Ndio, huduma za kusaidia kujifunza zitatolewa Septemba kulingana na 
maelekezo ya Afya ya Umma. 

 

19. Je, wataalamu wanaotoa huduma za kusaidia kujifunza wataweza kuingia 
madarasa yote?  

a. Wafanyakazi wa shule, pamoja na wataalamu wanaofanya kazi katika zaidi ya 
darasa moja na zaidi ya shule moja, itabidi wafuate utaratibu wa ziada. Pia 
tutajitahidi kupunguza kuingia kwao katika darasa moja hadi lingine au shule 
moja hadi nyingine. 

 

20. Je, naweza kwenda shuleni ili kumchukua mwanangu au kuonana na mwalimu? 
a. Ziara zisizo na miadi au ambazo hazikupangwa zitapunguzwa. Mawasiliano kwa 

njia ya mtandao au kwa simu itakuwa ndiyo njia kuu za mawasiliano kati ya walimu 
na wazazi. Vikao kati ya mtu na mtu itabidi vifanyike kwa kuzingatia maelekezo ya 
Afya Umma. Inaweza kulazimika kuvaa barakoa.  

 


