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UJUMBE KWA WAZAZI NA WALEZI 
Ujumbe kwa wazazi na walezi katika Mji mkuu ya Melbourne na Mitchell Shire 

 
Wapendwa wazazi na walezi, 
 
Kama unavyojua, Serikali ya Viktoria imetangaza matangazo kadhaa muhimu kuhusu mipangilio 
ya shule za Victoria kwa Kipindi cha 3. 

Kutegemea ushauri kutoka kwa Afisa Mkuu wa Afya wa Viktoria, shule za Serikali ya Victoria 
katika Mji mkuu wa Melbourne na Mitchell Shire zitakuwa na mipangilio maalum katika Wiki ya 1 
ya Kipindi cha 3 kama ilivyoainishwa hapo chini. Shule zitabadilisha kwa kusoma kwa mbali na 
rahisi kwa wanafunzi wa Chekechea hadi Mwaka 10 tangu mwanzo wa Wiki 2. 

Ni muhimu sana kujua kwamba ushauri kutoka kwa Afisa Mkuu wa Afya wa Viktoria ni kwamba 
shule zinaweza kuendelea kufanya kazi. Afisa Mkuu wa Afya wa Viktoria ametoa pia ushauri juu 
ya hatua za kiafya zinazopaswa kuchukuliwa na wafanyakazi na wanafunzi, na tutakuwa tukafuata 
hizi. 
 
Makusudi ya mipangilio hii iliyobadilishwa ni kupunguza idadi ya wanafunzi hawa - na wazazi na 
walezi wao - wanaosogeza katika mji mkuu wa Melbourne na Mitchell Shire ili kupunguza kuenea 
kwa coronavirus (COVID-19). 
 
Hata hivyo, pia ni muhimu kwamba mafundisho ya uso kwa uso yaendelea kwa wanafunzi 
wengine. Hii ni pamoja na wanafunzi wa Miaka 11 na 12 (na wanafunzi wa Mwaka 10 ambao 
wana masomo ya VCE au mikondo ya VCAL katika mpango wao wa kujifunza) kwa sababu ya 
umuhimu wa kuwezesha wanafunzi wote kuendelea au kukamilisha cheti chao cha sekondari 
kubwa, ama VCE au VCAL. 
 
Ni muhimu kuwa wanafunzi katika shule za kitaalam wapate upatikanaji kamili kwa utaalam wa 
waalimu na wafanyakazi wa msaada katika shule hizo katika mipangilio ya uso kwa uso. Tunahitaji 
pia kusaidia familia ambapo wazazi na walezi hawawezi kufanya kazi nyumbani, na wengine 
wanaohitaji msaada ambao utoaji wa tovuti huwezesha. 
 
Ili kutoa uhakikisho zaidi, shule yetu, pamoja na shule zingine zote za serikali katika mji mkuu wa 
Melbourne na Mitchell Shire, zitakuwa zikifanya ukaguzi wa halijoto wa wanafunzi wote mwanzoni 
mwa siku. Ikiwa mtoto wako ana halijoto ya juu, utaulizwa kumkusanya kutoka shuleni. 
 
Mipangilio mipya imewekwa kwa undani hapa chini. 
 
Jumatatu 13 – Ijumaa 17 July 
 
Wanafunzi wa Miaka 11 na 12, wanafunzi katika Mwaka 10 wanaofanya masomo ya VCE au 
VCAL, na wanafunzi waliojiandikisha na shule za kitaalam, watarudi shuleni kwa Jumatatu 13 
Julai. 
 
Jumatatu 13 - Ijumaa 17 Julai ni siku bila wanafunzi kwa wanafunzi Chekechea hadi Mwaka 10. 
Siku hizi bila wanafunzi zitawawezesha wafanyakazi wetu kuandaa kwa mabadiliko ya masomo ya 
mbali na rahisi kutoka kwa Jumatatu 20 Julai. 
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Tutatoa programu ya usimamizi wa mahali hapo hapo kwa wanafunzi wanaohitaji hiyo wakati wa 
wiki hii. Programu hii inapatikana kwa wanafunzi ambapo wazazi/walezi hawawezi kufanya kazi 
nyumbani na hakuna mipangilio mingine ambao inaweza kufanywa na kwa wanafunzi walio katika 
mazingira magumu. 
 
Ili kusaidia upangaji wetu, ikiwa unahitaji programu hii, tafadhali wasiliana na shule yako. 
 
Mipangilio hiyo hiyo itafanyika kwa shule zote katika mji mkuu wa Melbourne na Mitchell Shire. 
 
Jumatatu 20 Julai na kuendelea  
 
Kuanzia Jumatatu Julai 20, shule yetu itabadilisha kwa masomo ya mbali na rahisi. Hii itakuwa 
kwa wanafunzi wote ila na yafuatayo: 

• wanafunzi wa miaka 11 na 12 na wanafunzi wa Mwaka 10 kwa programu zao za VCE au 
VCAL 

• wanafunzi waliojiandikisha na shule za utaalam 
 
Wanafunzi wafuatao wanaweza kuhudhuria shule kwa usimamizi wa mahali hapo, lakini pia 
watafanya programu ya kujifunza kwa mbali: 
 

• watoto wa wazazi/walezi ambao hawawezi kufanya mpangilio mzuri wa kusimamia watoto 
nyumbani, pamoja na watoto wa waalimu katika shule za serikali ambao wanahitajika 
kurudi kazini 

• wanafunzi walio katika mazingira magumu 

• wanafunzi wenye ulemavu ambao huchagua kuhudhuria kwenye mahali hapo. 
 
Tutafuata mipango kama hiyo tuliyoweka mahali pa kujifunza kwa mbali na rahisi katika kipindi cha 
2. 
 
Idara hiyo ina anuwai ya uchaguzi kwako kuendelea kusaidia wanafunzi wako katika kujifunza 

kwao, kunakopatikana kwenye tovuti ya Kujifunza kutoka Nyumbani (Learning from Home) 

education.vic.gov.au/homelearning.   

 
Habari ya hivi karibuni kuhusu coronavirus (COVID-19) na shule iko kwenye tovuti ya Idara ya 
Elimu na Mafunzo (Department of Education and Training): education.vic.gov.au/coronavirus 
 
Afisa Mkuu wa Afya wa Viktoria amethibitisha kwamba matumizi ya vinyago (masks) za uso au 
vifuniko kwa watu wazima au watoto haifai shuleni kwa wakati huu. Kama ilivyokuwa kawaida, 
wanafunzi wanaotamani kuvaa vinyago usoni shuleni na wakati wa kwenda na kutoka shuleni 
wanaweza kufanya hivyo. 
 
Na, mwishowe, tukumbushe kwamba ikiwa wewe, mtoto wako, au mtu wa familia anapata dalili za 
homa, homa ya baridi au jasho, kikohozi, maumivu ya koo, upungufu wa pumzi, pua yenye 
makamasi mengi, kupoteza harufu au ladha, unapaswa kupimwa huko kituo cha upimaji wa 
coronavirus (COVID-19) na ukae nyumbani. 
 
Hii ni muhimu sana kuweka jamii yetu ya shule salama. 
 
Ikiwa ungependa habari ya afya kutoka Idara ya Afya na Huduma ya Binadamu (Department of 
Health and Human Services), unaweza kutembelea kwenye dhhs.vic.gov.au/coronavirus  

http://www.education.vic.gov.au/homelearning
http://www.education.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

