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wazazi wapendwa, 

 

Jimbo letu linaombwa  kupima hali ya wanafunzi wote ambao lugha zao za ki asili siyo 

kingereza.Levo ama daraja ya mtoto wako kwa mazungumuzo ya kingereza ilipimwa 

kwa   kuwa lugha yake ya ki asili siyo kingereza.Tulifanyisha mitihani ya levo yake kwa 

hali yake ya kusikiya,kuzungumuza,kusoma na kuandika.Na tulikuta levo na alama  za   

mtoto wako  ni kama ifwatayo: 

 

 

                         kabla ya kupimwa daraja  gradi K hadi gradi ya 1 

kabla ya mtihani Alama  Daraja Ki spanishi kabla 

ya mtihani(kama 

unakuhusu) 

Alama Daraja 

Kuzungumuza      

Kabla ya kusoma 

na kuandika 

     

                          Mtihani wa kipimo Darasa la gradi ya 2 hadi Darasa la gradi ya12 

Mtihani ya levo ya 

kingereza 

Alama Daraja Mtihani ya Ki 

Spanishi (Kama 

inakuhusu) 

Alama Daraja 

Kuzungumuza      

Kusoma      

kuandika      

Kwa Jumla      

 

 

Levo ya lugha ya kingereza____________________                                                                      

levo ya ustadi kwa kingereza__________________ 

 

Kufatana na alama kwa vipimo hivi ,programu zifwatazo zimepewa kwa mtoto wako ili ya 

kusaidiliwa kwa kujifunza kingereza na kuendeleya vizuri shuleni: 

 

_____Lugha ya  Kingereza   (shule zote za lugha tofauti) 

_____Hifazi ya programu ya kingereza( Mario C.Seltzer,Lincoln-West na MaxHayes) 

_____ Mafunzo kwa lugha mbili(K-8) 

_____ Usaidizi kwa kutafsiri lugha 

_____ Usaidizi kwa kutafsiri lugha( kwa shule zisizokuwa na programu ya lugha) 

_____ Programu ya kujifunza kwa lugha mbili(Shule ya la Buhrer) 

_____Programu kwa walio wageni (somo la 2-8 .Pa Joseph Gallagher na somo la 9-12 Pa 

Lincoln-West) 

_____Wanafunzi wanaombwa kuwa kwa programu maalum ya walemavu  na kwa offisi 

ihusikayo na nafasi zao  

  

PROGRAMU YA MAELEZO 

YA WAZAZI KWA UTAMADUNI NA LUGHA 

MBALI MBALI 



       Mafasiriyo ya programu kwa wanafunzi wasioelewa kingereza vizuri 

 

Kingereza kama lugha ya pili( dakika 90 kila siku) 

 

Mipango ya majifunzo kwa kukaziliya kuelewa kingereza  kwa ajili ya kusikiya na 

kuzungumuza wakitumikisha maarifa,vyombo na vifaa mbali mbali.Majifunzo 

inakaziliya namna ya kufundisha kingereza kawaida kwa kuinuwa hali ya kawaida ya 

kuzungumuza.Mazoezi ya kuandika na kusoma inafanyika pia kwa kufatana na levo ama 

daraja yako. 

 

Muundo wa majifunzo halifu (ama hifazi ya majifunzo kwa  kupitiya kwa lugha)  

(Clark, Marion C.Seltzer,Lincoln West na Max Hayes) 

 

Hali ya  majifunzo inayoruhusu kwa wanaokuwa na shida kwa lugha ya kingereza 

kuelewa wanavyojifunza.Wanafunzi wanawekwa kwa kundi za majifunzo.Mwalimu kwa 

kupitiya lugha anayotumikisha kwa kufundisha anaelewesha wanafunzi kwa kufatana na 

levo ama daraja yao na kwa kutumikisha sanamu na mifano ya kawaida kwa wanafunzi 

pia vyombo mbalimbali.Kwa hii wanafunzi wanapewa namna ya kukaziliya namna yao 

ya kuzungumuza na kuandika itayowasaidiya kwa majifunzo ingineyo kama vile 

hesabu(mathematiques),majifunzo ya kijamii(Social studies) na ujuzi(Science). 

 

Majifunzo kwa lugha mbili- K-8(Joseph M. Gallagher,Luis Munoz Marin,Scranton, 

Walton) 

 

Majifunzo ya kawaida  kupitiya lugha ya ki asili ya mwanafunzi.kwa usikilivu bora 

pamoja na lugha ya kingereza. 

Wanafunzi wanatiliwa masomoni kufatana na alama zao,lugha yao ya asili na levo yao ya 

kingereza kufatana na  mtihani wa kujuwa hiyo levo.Wanafunzi wanatiliwa kwa levo 

moja ya masomo sawa vile na wenzao wanao kuwa kwa levo moja nao.Hapa,wanafunzi 

wanapewa namna ya kuweza kuendeleya  kwa levo  ya juu wakiwa wanaendeleya 

kujifunza kingereza. 

 

Usaidizi kwa lugha mbili – K-12 

 

Majifunzo kwa upekee na kwa kundi ndogo inapewa shuleni na baada ya shule.Kwa 

uchunguzi wa mwalimu,wanafunzi wanasaidiliwa na wasaidizi wasemao  lugha 

zao.Wanatumikisha lugha ya mwanafunzi kwa kutafsiri na kumuelewesha somo yenye 

hakuweza kuelewa vizuri kwa lugha ya kingereza. 

 

Usaidizi kwa lugha mbili(shule zisizokuwa na programu ya lugha mbili) 

 

Majifunzo kwa upekee na kwa kundi ndogo inapewa shuleni na baada ya shule kwa 

wanafunzi wachache wanaokubaliwa usaidizi huo kwa shule zisozokuwa na programu 

hiyo ya lugha tofauti.Usaidizi unakuwa juu ya kuinuwa hali ya kuzungumuza kingereza 

na kukaziliya majifunzo ingine 

 



Programu ya kujifunza kwa  lugha mbili (shule la Buhrer) 

 

Majifunzo halisi kwa kutumiya lugha ya kingereza na ki spanishi.Wanafunzi wanawekwa 

pamoja na wenzao wasemao kingereza kwa nia ya kuwaelewesha kuzungumuza lugha 

zote mbili , kwa kuzisoma na kuziandika.,kupandisha levo ya majifunzo na kukamilisha 

hali ya utamaduni kati ya wanafunzi. 

 

Programu ya wageni( International Newcomers Academy@Thomas Jefferson) 

 

Majifunzo kamilifu kwa kusaidiya wanafunzi wote wanaokuwa  na shida ya 

kuzungumuza kingereza oa ambao hawajawahi kusoma shule ili waweze kuzoweya hali 

mupya ya kuwa wanafunzi.Wanafunzi wanapangwa kwa kundi na wenzao na wanapewa 

usaidizi kwa majifunzo bora . 

 

Programu ya walemavu 
 

Ikiwa una mtoto anayekuwa na ulemavu wa aina yote,atapewa usaidizi kwa upekee ao 

kwa kundi kufatana na hali ya ulemavu wake na kufatana na kipimo chake. 

 
Sayansi,Tekinolojia, Ufundi na Hisabati(ni programu za STEM) ambazo zina 

mushirikisha mwanafunzi kikamilifu katika mitaaala yake na kumpatiausomaji halisi 

ambao unaunganisha masomo yote ya STEM. Malengo yake kuandaa vizazi vijavyo 

na kuwatia moyo wasomi ili wafuatilie kwa makini maendeleo ya kazi za juu zinazo 

husiana STEM ulimwenguni. 

 

 

 

Nakubali___________     Sikubali ____________(kukataa usaidizi wa programu hii) 

 

 

                                             Sababu gani: 

                                                                              

 

                                                                            __________________________________ 

     

                                                                

 

                                                                            __________________________________ 

 

 

Mtaalamu wa kukadirisha levo _________   Sahihi ya mufanyakazi wa MMED________ 

 

Sahihi ya mzazi/msimamizi _________________         Tarehe: _____________________ 

 

Wafanyakazi wa office inayoshurulika na mambo ya majifunzo kwa lugha mbali 

mbali waliisha fasirya programu zinginezo zinazoweza kupewa kwa kawaida ya 

shule  zilizo teuliwa .Wazazi wana radhi ya kukubali madaraka. 

 


