Mfumo wa mseto (hybrid) Meredith 2020
Tunafurahi kuwakaribisha wanafunzi kwenye jengo letu kwa maelekezo ya msweto(hybrid)!. Mambo
yataonekana na kuhisi tofauti tunapofuata miongozo ya CDC ili kuongeza juhudi za kupunguza
maambukizi. Tunataka kukupa taratibu zilisohihi na matarajio ya mfumo wa mesto (hybrid)

Mfumo mseto (Hybrid)
•

•

Siku za kuonana: wanafunzi watahudhuria siku mbili 2 au tatu 3 kwa wiki kama walivopangiwa shuleni
Meredith. Kila siku wanafunzi watakua na madarasa 6. Kupunguza harakati na idadi ya mawasiliano,
wanafunzi wa kawaida watabaki katika vyumba vyao na walimu watazungusgwa.
Siku za kujifunza kupitia kompyuta: wanafunzi wanahitajika bado kujifunza. Waalimu watashirikisha
wanafunzi kwa njia mbalimbali ikiwa Pamoja na kusoma kwa kujitegemea na/ au kufanya mazoezi ya
kuimarisha na kupongezwa uzoefu kutoka kwa siku binafsi, mikutano ya moja kwa moja na waalimu, nk.
Wanafunzi watatumia Tim una canvas kupata uzoefu wa kujifunza.

MGAWANYO WA MSETO(HYBRID)
Wanafunzi waliochagua mseto(hybrid) watahudhuria shuleni Meredith katika siku zao kwa kufuata mgawnyo
huu
• Siku ya kwanza- siku ya pili na kubadilishana siku ya tatu AU
• Siku ya nne- Siku ya tano na kubadilishana siku ya tatu.

MASAA YA SHULE:

8:30 A.M SAA MBILI NA NUSU ASUBUHI. HADI 3:25 P.M SAA

TISA NA DAKIKA ISHIRINI NA TANO MCHANA.
•
•
•

Ukumbi na mahali za ushawishi hazitafunguliwa kwa wanafunzi nje ya masaa ya shule.
Saa mbili ashubuhi 8:00 AM, jengo litafunguliwa. Wanafunzi watakwenda moja kwa moja kwenye
darasa lao la kipindi cha kwanza.
Muda wa kutoka ni saa tisa na dakika ishirini na tano 3:25 pm.

KUWASILI
Milango ya mabasi
• Darasa la sita 6 mlango wa
mbele Masahariki
• Darasa la saba 7 mlango wa
mbele karibu na darasa
wanalosemea
• Darasa la nane 8 kuingia
mlango wa mbele magharibi
• Nenda moja kwa moja kwenye
darasa ulilopangiwa

TARATIBU ZA WAKATI
Maegesho ya magharibi
• Kwa wanaotembea na
wanaoletwa na wazazi
• Ingia kupitia mlango wa
pembeni magharibi mwa
darasa la saba

Mtaa wa arubaini na saba 47th
maegesho ya H-M

•

Kwa wanaotembea na
wanaoletwa na wazazi

•

Ingiza kupitia mlango wa kusini
kwenye jengo
• Nenda moja kwa moja
kwenye darasa
ulilopangiwa

Commented [SS1]:

•

Tumia kitakatishi cha mikono
unapoingia darasani

•

Nenda moja kwa moja
kwenye darasa
ulilopangiwa

Tumia kitakatishi cha mikono
unapoingia darasani

•

Tumia kitakatishi cha mikono
unapoingia darasani
Kufika kwa kuchelewa: Wanafunzi watapiga kengele kwenye mlango mkuu. Watumishi wa Ofisi
watawaingiza kwenye jengo hilo. Wanapaswa kwenda moja kwa moja darasani.
Kuondoka mapema: Wazazi wanapaswa kupiga simu hapa 242-7267. Wanafunzi wataachiliwa na
kuruhusiwa kutoka darasaaani kwao.

KUWASILI (inaendelea)
•
•

•

Kwa kuwa uso kwa uso maelekezo yakitolewa, ni muhimu wanafunzi kufika kwa wakati tayari kujifunza.
Wakati wanafunzi wanawasili na kuondoka kwenye eneo la shule, ni muhimu kuvaa barakoa(face mask) na
umbalii wa kijamii unahitajika.
Wazazi / walezi lazima wabaki katika magari yao wakati kwa kushusha na kuwachukua Watoto wao.

kuondoka
•
•
•
•
•
•
•

Wanafunzi wataruhusiwa saa tis ana dakika ishirini na tano 3:25 pm. Tutajaribu kuwatoa kwa mafungu ili
kuhakikisha umbali wa kijamii unazingatiwa.
Barakoa lazima kuvaliwa nje wakati wa kuruhusiwa.
Ndugu na wanaoenda ppamoja watahitaji kukutana nje, mballi na jengo.
Wanafunzi hawatoruusiwa kutembea ndani ya jengo kati ya Hoover na Meredith
Katika siku zilizochaguliwa, wanafunzi wanaweza kupokea chakula cha ziada wanapoondoka na wanaweza
kutumia chakula hicho siku wanazojifunza nyumbani kwenye kompyuta zao.
Wanafunzi wanaweza kutoingia tena kwenye jengo pindi wanapotoka.
Hakuna wanafunzi watakaoruhusiwa katika jengo baada ya saa tisa na dakika arubaini na tano #:45 pm
isipokuwa chini ya usimamiziwa moja kwa moja wa mwalimu,kocha au mdhamini.

BARAKOA (FACE MASKS)ZINAHITAJIKA
•
•
•
•

Kila mtu atatakiwa kuvaa mask kufunika midomo yao na pua, isipokuwa wakati wa kula kifungua kinywa na
chakula cha mchana au wakati wa mapumziko yaliyoteuliwa wazi.
Vilemba havijaidhinishwa.
Mtu yeyote anayetafuta msamaha wa matibabu kutoka kwa sera ya mask lazima atoe nyaraka kwa muuguzi.
Ngao za uso sio mbadala inayofaa kwa masks lakini inaweza kutumika na masks.

KUNAWA MIKONO
•
•
•

Wafanyakazi watawahimiza wanafunzi kutakasa mikono yao mara kwa mara wakati wa mchana.
Kitakatishi cha mikono hutolewa katika madarasa yote na katika jengo zima.
Matangazo katika vyoo yamewekwa ili kuwakumbusha juu ya taratibu sahihi za kunawa mikono.

CHEMCHEM ZA MAJI
•
•

Chemchemi zote za maji zitazimwa isipokuwa kwa chemchemi ya maji ya chupa iliyojaa maji katika ukumbi
wa PE.
Wanafunzi wanaweza kuleta chupa zao maji zilizojaa na kuzipeleka nyumbani kusafisha na kujaza kila siku.

VYOO
•
•
•
•

Wanafunzi wataweza kutumia choo wakati wa chakula cha mchana na wakati wa mapumziko.
Vyoo vitatumika kwa muongozo sahihi.
Ishara zitawekwa kuwakumbusha wanafunzi uwezo wa hoo na itifaki sahihi ya kunawa mikono itazingatiwa.
Kusafishwa kwa vyoo mara kwa mara kwa muda wa siku nzima.

MAKABATI
Makabati haitapangiwa mwaka huu isipokuwa kama wazazi/ walezi wataomba wapewe wanafunzi wao, na kwa
busara za uongozi zitafuata.

KIFUNGUA KINYWA na CHAKULA CHA MCHANA
•
•
•
•

Wafanyakazi wa cafeteria watatambaza kitambulisho kwa hivyo wanafunzi hawahitaji kugusa kitu.
Kunyakua na kwenda kifungua kinywa itapatikana kuchukua madarasa kila siku. Wanafunzi watakula katika
viti vyao walivyopangiwa.
Chakula cha mchana kitahudumiwa katika mikahawa. Kukaa kwa cafeteria kutaandikwa kuongeza umbali
kati ya wanafunzi.
Wanafunzi wataketi katika viti vilivyopangiwa kulingana na chati ya kukaa ili kuruhusu kufuatilia
mawasiliano.

UKUMBINI
•
•
•
•

Harakati za wanafunzi kupitia njia za kumbi zitapunguzwa na kusimamiwa.
Wanafunzi wanatarajiwa kuvaa vifuniko vinavyofunika midomo yao na pua.
Wanafunzi watadumisha umbali mwafaka wa kijamii kwa kutumia kiwango cha chini cha urefu wa mkono
katikati..
Wanafunzi wanaweza wasikusanyike katika njia za kumbi. Lazima waendelee kuhamia kwenye marudio yao.

MADARASA
•
•

•

Wanafunzi watabaki na kundi lile la wanafunzi siku nzima iwezekanavyo.
Ili kupunguza harakati na idadi ya mawasiliano, juhudi zitafanywa ili kuweka wanafunzi katika vyumba vyao
walioteuliwa na walimu watazungushwa. Katika baadhi ya matukio, hii haiwezekani hivyo wanafunzi
watakwenda kwa mwalimu. Wanafunzi watapangiwa madawatu / matangazi yanayokabiliwa na mwelekeo
sawa na kuenea kimwili iwezekanavyo.
Wanafunzi watatarajiwa kubakia katika nafasi waliyopangiwa kupunguza na kuwezeha ufuatiliaji wa
mawasiliano.

•
•

Waalimu wataepuka kuingia katika nafasi ya kimwili ya wanafunzi.
Waalimu siku za kutumia kompyuta na vifaa vinavyoshikwa mara kwa mara vitasafishwa na EPA iliyosajiliwa,
perokside kama msingi safi wa kuua viini vya maambukizi.

MAJARIBIO YA DHARURA
•
•
•

Majaribio ya moto: Kila kikundi kitashiriki katika jaribio moja ya moto wakati wa muhula wa kwanza.
Majarbio ya kimbunga: kila mwanafunzi ataelekezwa nini cha kufanya ikiwa kimbunga kwa kutumia jukwaa
la kawaida.
Majaribio Kusitishwa na kujifungia: majaribio ya ndani na nnje ya kujificha na kujifungia yatafanywa.

SHULE ILITOA KITAMBULISHO CHA MWANAFUNZI
•
•

Wanafunzi watatarajiwa kuvaa vitambulisho vyao vya shule.
Kitambulisho cha mwanafunzi kitatambazwa kwa kifungua kinywa na chakula cha mchana kuzuia uginjwa wa
virusi vya corona (COVID-19) kuene.

RATIBA YA DARASA KWA MUHULA WA KWANZA
MUHULA WA KWANZA: Agosti 26-Oktoba 30, 2020

•
•
•
•

MUHULA WA PILI: Novemba 4-Januari 15, 2021

Wanafunzi wakuwa na madarasa manne ya msingi kila siku: Hisabati, sayansi, ubinafi na ujamaa, na lugha
Pamoja na fasihi.
Wanafunzi watakua na madarasa mawili ya msingi kila siku: PE, Afya, Sanaa ya kuona, Teknolojia, kihispabia
na Sanaa ya uigizaji.
Kozi kuu zitazungusha ili wanafunzi wachague kozi mbili kila muhula.
Wanafunzi wa mseto (hybrid) waliondikishwa katika kielimu ya kati watakuwa na nafasi ya kusimamiwa
huko Meredith kuhudhuria madarasa ya kati kwa mbali.

MSAADA WA TEKNOLOJIA

•
•

Unapopata matatizo ya teknolojia , wasiliana na mwalimu. Walimu wanaweza kusaidia katika masuala
madogo na wanaweza kukuelekeza kwa msaada wa ziada ikiwa ni lazima.
Mstari wan cha ya teknoljia kwa wanafunzi na familia ni 242-8221 na inapatikana kati ya saa mbili asubuhi
hadi saa kumi jioni.

TAARIFA YA BASI LA DART
•
•
•
•
•

Kila basi halitabeba wasafiri Zaidi ya 30, lakini DART haiwezi kuahidi umbali wa kijamii.
Barakoa (masks) inapaswa kuvaliwa.
Wanafunzi wanaoishi maili mbili au Zaidi kutoka shule lakini bado wako ndani ya mpaka wa Meredith
wanahitimu kwa kibandiko.
Ni wale tu wenye vibandiko wanaweza kutumia shule yao kutoa kitambulisho kama basi kupitia kabla ya shule,
baada ya shule kabla ya saa kumi na nusu jioni na wakati wa siku ya kawaida ya shule.
Kitambulisho cha mwanafunzi wote wa DMPS kinaweza kutumika kama basi kupita wakati wa nyakati/ siku
zifuatavyo:
Siku za wiki baada ya saa kumi na nusu jioni
Mwishoni mwa wiki / likizo / mapumziko ya msimu wa mvua / mapumziko ya majira ya bairidi.
Mapumziko ya majira ya joto – siku nzima – mpaka shule itapoanza

MAHUDHURIO KWA SIKU ZA MTU BINAFSI
•
•

Wanafunzi wanaokuja shule lazima wawe na afya.
Wanafunzi ambao ni wagonjwa au wanaoishi na mtu ambaye anaweza kuwa na ugonjwa wa viruzi vya
corona ( COVID-19) wanapaswa kubaki nyumbani na kuwasiliana na ofisi ya mahudhuri kwa namba 2427267 ili kuripoti sababu ya kutokuwepo..

MAHUDHURIO KWA WANAOKUJA SHULENI. (INAENDELEA)
•

•

Waalimu watahudhuria kwa kila kipindi cha darasa.
Wanafunzi wanaofika shuleni lazima waende mara moja kwenye darasa lao pindi wanapoingia kwenye jengo.

KUSHIRIKI (MAHUDHURIO) KWA SIKU WANAZOSOMA KUPITIA KOMPYUTA
NYUMBANI:
•
•
•
•

•

Ushiriki hufafanuliwa kama ushiriki hai wa mwanafunzi na maudhui ya maelekezo.wanafunzi wanaweza
kuwa na mbinu nyinngi za kushirki katika siku hiyo hiyo.
Walimu waashiria ushiriki wa wanafunzi wa kila siku hakuna baadaye kuliko adhuhuri ya siku inayofuata.
Kuwekwa alama kama wanafunzi wanaoshiriki lazima wakutane angalau moja ya vigezo vifuatavyo:
SL – ushiriki wa kujifunza Synchronous (mwanafunzi alishiriki katika somo la kikundi, ama kwa
ulandanishi au kushiriki kupitia kurekodi)
CV – Ushiriki wa moduli ya Canvas (kwa mwanafunzi au wanafunzi walioshiriki moduli ya Canvas)
WS – uwasilishaji wa kazi (mwanafunzi aliwasilisha ushahidi)
OH – mkutano was aa za ofisi (mwanafunzi alikutana / kuzungumza mmoja mmoja na mwalimu kuhusu
maudhui ya maelekezo)
Ikiwa wanafunzi hawatakidhi vigezo hivi kwa ajili ya kushiriki, rekodi ya mahudhurio ya kila siku
itasahihishwa kama hajashiriki (NP).

SERA YA UAMINIFU WA KITAALUMA
FALSAFA
Uaminifu wa kitaaluma ni seti ya maadili na ujuzi unaokuza uadilifu wa kibinafsi na mazoezi bora katika
kufundisha, kujifunza na kuthamini. Jumuiya ya Hoover na Meredith zinaweka thamani kubwa juu ya uaminifu
wa kitaaluma. Uaminifu unatarajiwa kwa wanafunzi wote na unafanywa na kufuatiliwa na wafanyakazi wa
maelekzo na jamii za shule. Wasifu wa mwanafunzi wa IB unasisitiza kujitolea kwetu kwa wanafunzi kuwa:
• Kanuni – wanafunzi huwapa mikopo wengine kwa mawazo na kazi zao
• Kujali – wanafunzi huadhinishwa kwa mawazo yao wenyewe, mawazo na kazi.
• Kutafakari – wanafunzi wanatathminiwa kulingana na kazi zao wenyewe
• Wafikiri – wanafunzi huendeleza mitazamo na mawazo ya wenyewe.

Maelezo
Uaminifu wa kitaaluma inakuza uadilifu wa kibinafsi, matumizi ya mawazo ya awali na hutoa dkukiri kikamilifu
kwa kazi yaw engine.
Wizi ni kutumia maneno au mawazo ya mwingine bila kumpa ushirikisho au kukiri chanzo.
Kudanganya ni jaribio la kupata faida isiyo ya haki kwa njia ya matumizi mabaya ya teknolojia, kudai kazi isiyo ya
kawaida na kutumia vyanzo visivyoruhusiwa kupokea maelekezo.
Kunakili ni kuigiliza na kurudia majibu au kazi kwa mtu mwingine au kuruhusu wengine kuiga kazi zako.

Majukumu na uwajibikaji
Waalimu
•
•
•
•

Toa miongozo ya wazi ya kazi za kujifunza
Wafunsihe wanafunzi jinsi ya kutaja vyanzo na kuepuka kuigiliza
Mfano mzuri katika uaminifu wa kitaaluma
Jukwaa kubwa la kujenga ‘vituo vya ukaguzi” katika michakato yote

Majukumu na uwajibikaji( inaendelea)

Wanafunzi
Wafanya
Zalisha kazi asili
Heshimu juhudi za ubunifu za wengine
Taja Habari kutoka vyanzo vingine
Kukubali kazi ushirikiano
Tumia mbinu inayotambulika na nukuu vyanzo

Usifanye
Ruhusu wengine kunakili kazi
Fanya kazi za nyumbani za wanafunzi wengine
Tumia tekcolojia kwa madhumuni ya kudanganya
Nakili kutoka kwa wanafunzi wengine
igiliza

Wazazi
• Ruhusu na uwahimize wanafunzi kuonyesha kazi zao weenyewe na kufikiri
• Kuelewa na kusaidia sera ya uaminifu wa kitaaluma ya shule

Mchakato na Matokeo
Ikiwa uaminifu wa kitaaluma unashukiwa tukio hilo litachunguzwa ili kubaini iwapo msukosuko ulitokea. Ikiwa
tukio la uaminifu wa kitaaluma litagunduliwa, tabia mbaya itarekodiwa, na mwanafunzi anatakiwa kurejesha kazi
hiyo. Kurudia na/au makosa makubwa ya tabia mbaya yatasababishwa hatua za kinidhamu zilizoelezwa chini ya
kanuni za maadili za wilaya ya Des Moines.

TARATIBU ZA AFYA
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Meredith ina muuguzi wa shule wakati wote juu ya wajibu wa kuwasaidia wanafunzi na wafanyakazi kwenye
masuala ya afya.
Wakati wa dharura, mfanyakazi atawasiliana na muuguzi ili kumuona mwanafuzni mara moja.
Taratibu mpya zipo ili kupuguza idadi ya wanafunzi katika ofisi za afya na kuzuia kuenea kwa COVID-19.
Wanafunzi wenye kesi inayoshukiwa kuwa na COVID-19 watapimwa na muuguzi. Wazazi watajulishwa kuhusu
hatua zinazofaa.
Kutakua na chumba cha kutengwa mbali na ofisi kuu kwa wanafunzi wenye dalili za ugonjwa wa
kuambukiza. Wanafunzi watatengwa na lazima wachukuliwe na mzazi au mlezi haraka iwezekanavyo.
Waalimu watawasaidia wanafunzi kuanzisha miadi na muuguzi kwa magonjwa mengine na majeraha
madogo wakati wa siku ya shule. Kamba ya kitambulisho cha shingoni na kushiriki hupita kwa muuguzi na
hakitatumika tena.
Visngizio vya matibabu kwa mwalimu wa mazoezi lazima vitolewe kwa mwalimu wa darasa ambaye
atamjulisha muuguzi kwa idhini.
Chumba cha ofisi ya afya kitapungua kwa wanafunzi katika utunzaji wa muuguzi.
Wazazu au walezi wanapaswa kuarifu ofisi ya mahudhurio 242-7267 kabla ya miadi ya matibabu/ meno/
macho wakati wa masaa ya shule. Tafadhali eleza tarehe, saa na aina ya miadi.
Majeraha yanayohitaji utunzaji wa matibabu au meni au kutokuwepo shuleni lazima yaripotiwe ofisi ya
mahudhurio 242-7267. Makarani wa mahudhurio watamjulisha muuguzi.

•

Dawa zote zinapaswa kuhifadhi katika ofisi ya muuguzi na sera ya wilaya. Wanafunzi wanaobeba inhalers
(kifaa cha kupumulia) wakati wa masaa ya shule lazima watoe ruhusa ya kila mwaka ya daktarin.
Mwanafunzi anaweza kupokea hadi dozi tano za Acetaminophen au Ibuprofen wakati wa mwaka wa shule
na ruhusa ya mzazi inahirajika.

