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Tarehe 7 Oktoba, 2021
KUH: Kadi ya Ripoti ya Jimbo la Ohio

Ndugu Wapendwa wa Familia za Dayton Public Schools (Shule za Umma na Wanajumuiya wa
Dayton):
Kwa ajili ya matokeo ya janga na usumbufu wa masomo, wilaya kote jimboni zinatarajiwa
kupeana alama za chini na mwenendo wa kushuka kwa jumla kwenye Kadi ya Ripoti ya Jimbo
la Ohio ikilinganishwa na mwaka wa 2019. Tunatarajia kwamba Wilaya ya Shule ya Umma ya
Dayton (Dayton Public School District) itafuata mwelekeo huu na kuonyesha mapungufu katika
masomo na alama za chini kwa jumla, kama vile wilaya kote nchini zinavyopata.
Wakati tunatambua kuwa hii ni hatua kuelekea upande wa nyuma kutoka kwa maendeleo
makubwa yaliyofanywa kwenye kadi ya ripoti mnamo mwaka wa 2019, huu sio mshangao.
Masomo ya mtandaoni iliathiri sana utendaji wa kimasomo wa wanafunzi. Kwa ajili ya hayo,
wilaya tayari imechukua hatua za kutosha kushughulikia mapungufu ya masomo ambayo sasa
yapo. Wilaya inafanya kazi kuongeza kufaulu kwa wanafunzi na mahudhurio kupitia njia
zinazofanya kazi.
Jitihada, zilizoorodheshwa hapa chini, zilianza msimu wa joto na zinaangazia mafunzo ya
wafanyakazi, masomo, maandalizi ya chuo/kazi, na ustawi wa akili wa wanafunzi.

Masomo na Maandalizi ya Chuo/Kazi:
●

●

Kambi za DPS Msimu wa Joto zilifanyika mnamo Julai na kuwapa wanafunzi ujuzi,
wakifundishwa mafundisho kuhusu maeneo ya msingi ya masomo ili kuwasaidia kurudi
masomoni. Wanafunzi pia walikuwa na shughuli za maboresho ya kila siku na uzoefu wa
masomo ya mambo yanayoendelea ulimwenguni. Wanafunzi wa shule ya upili
walichagua eneo la upendeleo na walitumia kambi kujifunza juu ya Sanaa na Usawa (Art
& Equity), STEM na Masomo Yanayoegemea Miradi (Stem & Project-Based Learning),
au Ujasiriamali.
Modeli ya kufundisha mara dufu ilitekelezwa katika gredi ya 1-3, na wataalamu wa
hisabati sasa wako katika gredi ya 4-6. Mabadiliko haya hutoa upunguzaji wa ukubwa
wa darasa, ambayo huruhusu walimu kushughulikia mapungufu ya masomo haraka
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●

●

●
●

●

zaidi na kutoa msaada zaidi wa mwanafunzi mmoja kwa mwingine inapohitajika. Walimu
katika madarasa yanayofundishwa mara dufu hukutana mara mbili kwa wiki kwa
mafundisho yanayoendelea.
Somo jipya la kusoma kwa gredi ya 7-12 lilitekelezwa mwaka huu. Masomo haya
yameundwa kusaidia wanafunzi kuboresha ustadi wao wa kusoma na kusonga mbele
katika kiwango chao cha kusoma.
Warsha mpya za kila siku za hisabati katika gredi ya 1-3 zimetekelezwa kusaidia kunoa
ustadi wa hisabati katika wanafunzi na kuwasaidia wanafunzi kuwa wanafikiria kwa njia
ya kihisabati. Dkt. Nicki Newton, mshauri mashuhuri anayefanya kazi na wilaya kote
nchini, pia huwa anafanya maendeleo ya kitaalam mara mbili kwa mwezi pamoja na
walimu wanaoongoza warsha hizo.
Msaidizi wa Mtaalam wa mafunzo sasa anafanya kazi kati ya madarasa mawili ya
Chekechea katika kila jengo ili kutoa msaada wa ziada wa kimasomo.
Kambi ya maandalizi ya siku mbili ya MwengePrep ACT inafanyika baadaye mwezi huu
kwa wanafunzi wa shule za upili wanaojiandaa kufanya mtihani wa ACT. Kambi ina
uwezo na kuna orodha inayosubiri ya wanafunzi wanaopenda. Fursa zaidi zitatolewa ili
kuwapa wanafunzi wote maandalizi wanayohitaji.
Idadi ya njia za kazi imeongezeka katika Kituo cha Teknolojia ya Kazi cha Meadowdale
(Meadowdale Career Technology Center). Kwa kuwa na CTC mbili zinazofanya kazi
kikamilifu, njia za kazi kwa wanafunzi karibu zimeongezeka mara mbili. Programu za
Career Tech huruhusu wanafunzi kupata ujuzi, uzoefu wa ulimwengu wa kweli katika
taaluma ukiwa katika shule ya upili. Wanafunzi wanahitimu tayari kuanza kazi za
kiwango cha kuingia au kuendelea na masomo yao vyuoni.

Msaada wa Afya ya Akili ya Wanafunzi:
●

●

Waratibu wa Ustahimilivu wa Wanafunzi (SRCs) kutoka Hospitali ya Watoto ya Dayton
wanapatikana katika kila jengo. SRC zitaunganisha wanafunzi wanaohitaji ushauri
nasaha na huduma sahihi, na kisha kufuatilia ikiwa mwanafunzi anafanya maendeleo.
Wataalam wa tabia ya wanafunzi kutoka Hospitali ya Watoto ya Dayton ni wapya mwaka
huu na wanasafiri kati ya majengo ili kutoa ushauri wa muda mfupi kwa wanafunzi.
Washauri hawa hushughulikia maswala ambayo yanaweza kutatuliwa kwa wiki 8-10.

Mafunzo na Maendeleo ya Walimu:
●

●

●

Mnamo Septemba, majengo yote yalifungwa kwa siku ya ziada ya maendeleo ya
wataalamu. Mafunzo haya kwa walimu yalitia mikakati ya kimafundisho ambayo
yameonekana kufanikiwa katika DPS. Hizi ni mikakati sawa ya msingi wa utafiti ambayo
ilisaidia wilaya ili kuboresha kiwango cha kadi yake ya ripoti mnamo 2019.
Makundi ya Timu ya Kuunda Uongozi (BLT) yanafanya mikutano ya ziada nje ya
mikutano ya kawaida ya BLT ili kujadili jinsi shule zinaweza kufanya kazi kufikia malengo
ya masomo yaliyowekwa na jengo na wilaya.
Mikutano ya Timu ya Uongozi ya Wilaya (DLT) hufanyika mara moja kwa mwezi na
huleta wawakilishi kutoka kila BLT ili kukagua data ya mahudhurio, tabia, na masomo
katika wilaya nzima. Timu kisha hujadili jinsi wilaya inaweza kusaidia majengo katika
kuchukua hatua kuelekea kufikia malengo yaliyowekwa kwa maeneo haya. Mwaka huu,
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timu ilirekebisha jinsi wanavyoangalia data na kukagua vipande vyote vitatu vya data kila
mkutano badala ya kuzingatia moja tu kwa wakati.
Kikundi cha Hisabati ya Msingi (1-3) huleta pamoja walimu kutoka wilaya nzima ili
kufanya kazi kwa kushirikiana katika kukuza masomo ya hisabati ambayo huunda ujuzi
wa msingi wa hisabati na utatuzi wa shida kupitia kusoma na kuandika.
Kikundi cha Kujifunza Kusoma Hisabati kwa walimu wa sekondari hufanya kazi na Dkt.
Kirk Kirkwood, mshauri mashuhuri ambaye anashirikiana na wilaya kote nchini. Cohort
huleta pamoja walimu kutoka wilaya nzima ili kusaidia kuondoa vizuizi na kuhakikisha
hisabati inafundishwa kwa usawa.
Kikundi cha Usawa wa Kusoma huleta pamoja walimu kutoka wilaya nzima ili kujifunza
kusoma na kuandika na jinsi ya kufundisha masomo haya vizuri. Zaidi ya hayo, Kikundi
cha Endorsement Cohort kupitia Chuo Kikuu cha Miami huwapatia walimu wa sekondari
mafunzo juu ya kutekeleza mafundisho ya kukusudia zaidi ya kusoma.
Walimu wakuu wote na wasaidizi wa walimu wakuu walikuwa na warsha wakati wa
msimu wa joto yaliyolenga usawa na kuboresha mafanikio ya wanafunzi mwaka huu wa
shule.
Majengo ya shule pia yalikuwa na warsha msimu huu wa joto, ambayo yalizingatia
ujenzi wa timu, maono na misheni kwa kila shule, msaada wa kihemko wa kijamii kwa
wanafunzi, mikakati maalum kwa wanafunzi wao, na mengi zaidi.
Ulimwengu wa Ajabu umefunguliwa kama kituo cha mafunzo ya wafanyakazi kwa
maendeleo ya kitaalam ya baadaye. Jengo ambalo sasa linachoitwa DPS Residence
Park Staff Development Center, jengo hilo litatoa eneo la kujitolea kwa maendeleo ya
utaalamu wa wafanyakazi.

Pamoja na mabadiliko haya muhimu tayari, tuna uhakika kwamba tutalipa mapungufu ya
masomo yaliyotokana na kuharibika kwa mwaka wa masomo. Zaidi ya hayo, tuna uhakika
kwamba kadi yetu ya ripoti ya 2022 itaonyesha maendeleo ambayo tayari yanaendelea katika
madarasa.
Asante kwa msaada wako unaoendelea. Tutaendelea kufanya kila kitu kwa uwezo wetu
kupambana na upotezaji wa masomo ambao ulitokea kwa miezi 18 iliyopita, na kufanya kazi
kuweka wanafunzi wote kwa mafanikio ya masomo na maisha yote.
Wenu Mwaminifu,
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