
 
 

Fomu za Usajili Zinazofanana Zilizochanganywa 2016-2017 

Wazazi/Walezi, 

Waraka ufuatao umetolewa ili kukusaidia kumsajili mwanafunzi wako katika Wichita Public 

Schools. Unajumuisha fomu za usajili ambazo zinafanana kwenye shule zote katika wilaya. 

Tafadhali soma na ujaze fomu zifuatazo: 

 Makubaliano ya Kulipa Karo za Shule  

 Barua ya Asbesto 16-17  

 Uidhinishaji wa Kutoa Rekodi za Chanjo  

 Ufichuaji wa Data ya Mwanafunzi Ulioidhinishwa  

 Vifaa vya Kurejea Shuleni Msingi 

 Jamii Zinazoshughulika Barua 16-17 Madaraja 6, 8, 10, 12 

 Ridhaa ya Kufichua Upunguzaji wa Karo za Shule  

 Hojaji ya Usajili wa Makazi 16-17  

 Utafiti wa Wahamiaji  

 Fomu ya Ukuaji na Maendeleo ya Binadamu Msingi 16-17 Madaraja 4-5 

 Fomu ya Ukuaji na Maendeleo ya Binadamu Upili 16-17 Madaraja 6-12 

 Fomu ya Kujiondoa ya Jeshi Madaraja 11-12 

 Matarajio ya Mwanafunzi kuhusu Bus CHAMPS K-8 Madaraja K-8 

 Matarajio ya Mwanafunzi kuhusu Bus ACHIEVE High School Madaraja 9-12 

 Fomu ya Kukiri Vitabu vya Kiada  

 

Huwezi kuandika katika waraka huu. Tafadhali gonga kitufe cha “Bofya Hapa ili Uchapishe” 

kwenye ukurasa wa mwisho. Kisha jaza kila fomu, itie sahihi katika nafasi iliyopo, na uwasilishe 

fomu zote kwenye afisi ya shuleni. Kila shule inaweza kuwa na fomu za ziada inazohitaji kama 

sehemu ya mchakato wa usajili. 

Pia fahamu kuwa waraka mmoja unapaswa kujazwa kwa kila mwanafunzi katika wilaya. 
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Jina la Mwanafunzi Nambari ya  
 Usajili

Alama Tarehe  

 
Maelezo ya jukumu                       Malipo yaliobaki 

 
Kukodisha vitabu 

 
Sanduku  

Picha ya Kitambulisho  

Mkabala 

 
 
 
 
 
 
 

Jumla 

Maelezo juu ya Mzazi (Maandishi safi) 
 
 
Jina 

Address  

Jiji/Nchi/Nanbari  

Simu ya Nyumbani 

Simu ya Kazini 

 
 

Sitoweza  kulipaza karo ya kukodesha  vitabu vya kusoma kwa mwanafunzi aliyetajwa hapo juu kwa wakati huu. 
Kwa hivyo nakubali kulipa kulingana na stakabadhi hii. Naomba ya kuwa mwanangu akubaliwe kutumia vitabu 
hasisli vilivyo ratibiwa. Naelewa ya kwamba vitabu vyote vyenye hayaja lipiwa karo ya kukodesha vinaweza 
ripotiwa kwa kampuni na kukusanywa. 

 
 

Tarehe Sahihi ya mzazi/Mtu mwenyewe 
 
 
                Tarehe Sahihi ya Mkuu Shuleni 
 

Ratiba ya malipo: 
Tarehe Malipo 
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(Kwa matumizi ya shule) Ratiba ya malipo:  
Tarehe Malipo 
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Huduma za Kimazingira  
Timothy Phares, Director of Environmental Services 
316-973-2006 FAX: 316-973-2005 3850 N. Hydraulic  
e-mail: tphares@usd259.net Wichita, Kansas 67219  
 
Tarehe: Agosti 1, 2016 
  
Kwa: Mzazi/Mzazi msimamizi  
 
Kutoka: Tim Phares, Mwelekezi wa Huduma za Mazingira 
 
Mzazi mpendwa:  
 
Mwaka wa 1988, shule ya uma ya Wichita ilikamilisha utafiti wa majengo yote kwenye shule zote Wilayani, 
inavyohitajika na 40 CFR Sehemu 763, Masharti ya Raslimali za Asbestos shuleni. Masharti haya yalitiliwa 
maanani na Kongamano mwaka wa 1987, yanayohitaji mashirika yote ya kielimu kutambua mahali na 
raslimali za asbestos zilizo shuleni, na kuweka mpango wa kupunguza uhalifu unaosababishwa na asbestos 
inayosambazwa kwa upepo kwa wakazi wa Nyumba hizo.  
 
Mkaguzi aliyeidhinishwa, alichunguza kila mojawapo ya Nyumba hizo. Walichunguza, kupima na kuweka 
kiwango na hasara kuu ambayo ingesababishwa na raslimali zinazoshukiwa kuwa au kudhaniwa kuwa na 
chembe za asbestos.  
 
Ripoti za uchunguzi za chumba cha utafiti zilipelekwa kwa mwelekezi aliyeidhinishwa wa asbestos 
aliyeandika ratiba ya jinsi ya kutunza na kudhibiti kila mojawapo wa Nyumba zetu. Ratiba hiyo ilihususha 
ripoti za uchunguzi, juhudi za kuchunguza madhara na mipangilio ya kudhibiti madhara yoyote yanayoweza 
kutokea.  
 
Mipangilio ya kudhibiti asbestos katika shule asomaye wanao iko kwa minajili ya uchunguzi wako kwa uwazi 
na bila malipo. chapa za ratiba, ambazo zapatikana kwenya ofisi za kila shule na kwenyemakao za huduma za 
shule yanaweza rekebishwa katika masaa ya shule. chapa za ratiba yatapatikana kwa wazi yanapoitajika kwa 
bei nafuu.  
 
Mipango ya utekelezaji wa ratiba ya kudhibiti asbestos iko mpangoni.Tumekubali kufanya matakwa ya 
serekali, maafisa wa serikali na masharti ya wilaya. Ikiunganisha na kutozidisha, nyakati za uchunguzi, kazi na 
madhibiti na uhitimisho wa matokeo yote na kazi ilivyo ratibiwa kwenye ratiba kuu ya madhibitisho ya kila 
shule. Tunapanga kuchukuwa hatua zote ziwezekanazo kuona kuwa watoto wote na wafanyakazi wetu wana 
afya na mazingira mazuri ya kusoma na kufanya kazi. Kama una swali ama ombi lolote kuhusiana na ratiba ya 
kudhibiti uhalifu wa asbestos katika Nyumba za shule yako, tafadhali wasiliana na Ofisi za Huduma za 
Mazingira kupitia 973-2006.  
 



SHULE ZA UMMA ZA WICHITA 
Kitengo Cha Huduma za Msaada kwa Mwanafunzi 

IDARA YA HUDUMA ZA AFYA 
 

Idhinisho kwa Utoaji wa Rekodi  
na Taarifa za Chanjo 

 
 
 
Jina la Mwanafunzi –    Tarehe ya Kuzaliwa –    

 
 
 

Shule  –    
 
 
 

Tafadhali rejesha fomu hii katika ofisi ya shule itakapowekwa kwenye faili. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 

Mimi ninaidhinisha chombo chochote chini ya sheria ya HIPAA na kanuni za 
kuachilia rekodi na taarifa kuhusu chanjo kuchukuliwa na mwanafunzi aliyetajwa hapo 
juu katika Shule za Wilaya Zilizounganishwa Na. 259, Sedgwick County, Kansas, 
kuruhusu kusajiliwa kwa mwanafunzi na mahudhurio shuleni. 

 
 

Idhini hii inaendelea mpaka wakati ambapo mwanafunzi atafikisha umri wa miaka 
kumi na minane (18) au mpaka nitakapotumia haki yetu kutengua idhini hii kwa 
maandishi na kupelekea kundi jingine linalomiliki rekodi na/au taarifa. 

 

 
 
Imetiwa sahihi mnamo ________ siku ya _______________, 20______. 

 (Tarehe) (Mwezi) (Mwaka) 
 
 
 
 
 

Jina la Mzazi/Mlezi (Chapisha) Sahihi ya Mzazi/Mlezi 



MZAZI: TAFADHALI TIA SAHIHI HAPA CHINI NA URUDISHE BARUA HII KATIKA OFISI YA SHULE YA: 
_____________________________. 

BARUA YA MWAKA KWA WAZAZI 
HABARI MUHIMU JUU YA MWANAFUNZI 

 
Habari ya mengine juu ya mwanafunzi alioko kwenye kikundi cha shule nambari 259 inawekwa na kuakikishwa na 
mfumo wa statewide longitudinal. Sheria ilipitishwa mwaka wa 2014 yenye inaipa jukumu kikundi cha shule kupeana 
barua ya mwaka kwa wazazi kuhusu wakati ambao kikundi cha shule kinakubaliwa kutoa habari hizo zinazowekwa katika 
mfumo wa statewide longitudinal kwa mhusika wa tatu. 
 
Katika sheria ya 2014, kikundi cha shule kina uwezo wa kutoa bayana habari zilizohifadhiwa kwenye mfumo wa 
statewide longitudinal kwa: 

• Watu waliokubalika kutoka katika kituo cha elimu au bodi ya kiserekali inayoitaji ufafanuzi ili kufanya matakwa ya kazi yao, na 
• Mwanafunzi au mzazi ama mzazi mbadala wa mwanafunzi bora tu habari hiyo inahusu huyo mwanafunzi pekee. 

  
Zaidi ya hayo, habari inayohifadhiwa juu ya mwanafunzi katika mfumo wa statewide longitudinal inaweza kufunuliwa 
kwa watu waliokubalika kutoka kituo chochote cha serikali au watu ambao hutoa huduma za kiserikali na pia vituo vya 
masomo ama kwa maelezo ya shule, uchunguzi au kuripoti kwa mfumo wa longitudinal bora tu uenezaji wa habari na 
mkataba uliowekwa kati ya ushirika wa elimu na mashirika mengine ya kitaifa ama watoaji huduma kutekeleza 
yafwatayo: 

• Wajibu, muda na wakati wa kueneza habari hiyo. 
• Wanaopewa habari kuitumia tu kwa wajibu unaofaa na unaolingana na mkataba.  
• Habari kuhusu mwanafunzi itaharibiwa punde tu haitajiki tena kwa matumizi yaliyostahiliwa au punde tu mkataba utakuwa 

umepitwa na wakati. Ule utakayo kutokea kwanza. 
 

Watoaji huduma wanaohusika kwa kutenda kazi chini ya maelezo wanaweza kukubaliwa kubaki na vikaratasi vya 
wanafunzi vinavyohifadhiwa kwenye mfumo wa statewide longitudinal vile inavyohitajika na sheria na masharti. 
 
Iwapo mwanafunzi mkubwa au mzazi au msimamizi kama mzazi wa mtoto atapeana kibali kwa maandishi kutoa au 
kuonyesha habari ya kibinafsi iliyowekezwa kwenye mfumo wa statewide longitudinal. Habari hiyo inaweza tolewa tu 
kwa vikao vya serikali visivyotajwa hapo mbeleni ama kwa shirika la uma au binafsi kuswalisha au kituo cha utafiti kama 
habari hiyo ni isiyokamilika. Habari hii ni habari iliyokusanywa au kuriporitiwa kwa makundi, darasa, kituoni na yenye 
haina uhusiano wowote na habari ya mwanafunzi ya siri. 
 
Wilaya hiyo pia inaweza kufunua: 

• Habari ya miongozo inayohifadhiwa kwenye mfumo wa statewide longitudinal inapohitajika, na mzazi ama msimamizi asili 
wa mwanafunzi amekubali kwa maandishi. 

• Habari za mwelekeo inayowekwa kwenye mfumo wa statewide longitudinal kwa muuzaji au mpiga picha anayetoa huduma, 
huduma za madarasa, uchapishaji wa vitabu vya mwaka, huduma za kumbukumbu ama huduma kama hayo. 

• Habari zozote za mwanafunzi katika mfumo wa statewide longitudinal inayohitaji kudhihirishwa kwa minajili ya ofisi za 
kiserikali. 

• Habari zozote za mwanafunzi katika mfumo wa statewide longitudinal yenye haja ya kutafuta matakwa ya koti na 
inayoelekeza udhihirisho.  

• Habari za wanafunzi zinazowekwa kwenye mfumo wa statewide longitudinal hudhihirishwa kwa huduma au nyanja za juu 
za elimu binafsi kwa minajili ya kusajiliwa kwa mwanafunzi kwa elimu tu kwa maandishi na makubaliano na mwanafunzi 
mwenyewe. 

 
KAMA MZAZI AMA MSIMAMIZI MBADALA WA __________________________________ (kwa maandishi 
yaliyopigwa chapa), NAKUBALI KWAMBA NIMEPEWA BARUA YA KUKUBALI HABARI JUU YA MWANAFUNZI 
KUDHIHIRISHWA CHINI YA SHERIA YA MAISHA BINAFSI YA MWANAFUNZI. 
________________________________________________  _________________________ 
Sahihi ya mzazi       Tarehe 



 

 

Vifaa vya Kurudi 
Shuleni 

Shule za Msingi  
2016-2017 

 
Wazazi wanahitajika kutoa vifaa vilivyoonyeshwa hapa chini, bali pia wanahitaji kuthibitisha na afisa wa shule yao 
ili kujua iwapo kuna vifaa vingine vya kuongezea. 

 
Chekechea 

Boksi Moja ya Penseli za rangi (Crayons), Penseli za rangi 
(Crayola) za kiwango cha 24 
Two Boxes Crayola Markers* 
Chupa moja ya gundi ya Elmer’s Glue, Kiwango cha aunzi 
8 
Vijiti Viwili vya Gundi  
Jozi moja ya Makasi,Fiskars 
Kitabu Kimoja parafujo, Kurasa 70 
Boksi Moja la Penseli za kuandikia Namba 2  
Pakiti ya Moja ya Kurudi nayo  
Two Boxes ofFacial Tissue 

 
    

  

                         Gredi ya 1 
Boksi Mbili za Penseli za rangi (Crayons), Penseli za rangi 
(Crayola) za kiwango cha 24* 
 Boksi moja ya Vialamisho vya Crayola  
Chupa moja ya gundi ya Elmer’s Glue, Kiwango cha aunzi 
8 
Vijiti Viwili vya Gundi  
Jozi moja ya Makasi,Fiskars 
Kitabu Kimoja parafujo, Kurasa 70 
Boksi Moja la Penseli za kuandikia Namba 2  
Kifutio kimoja cha Waridi 
Jozi Moja ya rangi za maji, Crayola#080** 
Pakiti ya Moja ya Kurudi nayo  
 

    
                                       Greedi ya  2 

Boksi Moja ya Penseli za rangi (Crayons), Penseli za rangi 
za kiwango cha 24Boksi moja ya Vialamisho vya Crayola  
Chupa moja ya gundi ya Elmer’s Glue, Kiwango cha aunzi 
8 
Vijiti vine vya Gundi* 
Rula Moja,inchi 12 
Jozi moja ya Makasi,Fiskars 
Kitabu Kimoja parafujo, Kurasa 70 
Boksi Moja la Penseli za kuandikia Namba 2  
Jozi Moja ya rangi za maji, Crayola#080** 
Pakiti ya Moja ya Kurudi nayo  
Maboksi Mawili ya Shashi ya Usoni 

                                         Gredi ya  3 
Kikokotoo Kimoja, Kidogo kinachotumia Sola 
Boksi Moja ya Penseli za rangi (Crayons), Penseli za rangi 
za kiwango cha 24  
Boksi moja ya Vialamisho vya Crayola  
Chupa mbili za gundi ya Elmer’s Glue, Kiwango cha aunzi 
8* 
Karatasi la Kitabu  
Rula Moja,inchi 12 
Jozi moja ya Makasi,Fiskars 
Kitabu Kimoja parafujo, Kurasa 70 
Boksi Moja la Penseli za kuandikia Namba 2  
Jozi Moja ya rangi za maji, Crayola#080** 

 
    

                                         Gredi ya 4 
Kikokotoo Kimoja, Kidogo kinachotumia Sola 
Boksi Moja ya Penseli za rangi (Crayons), Penseli za rangi 
za kiwango cha 24  
Boksi moja ya Vialamisho vya Crayola  
Chupa mbili za gundi ya Elmer’s Glue, Kiwango cha aunzi 
8Karatasi la Kitabu  
Rula Moja,inchi 12 
Jozi moja ya Makasi,Fiskars 
Kitabu Kimoja parafujo, Kurasa 70 
Boksi Moja la Penseli za kuandikia Namba 2* Jozi Moja ya 

    
       

      

                                         Gredi ya 5 
Kikokotoo Kimoja, Kidogo kinachotumia Sola 
Boksi Moja ya Penseli za rangi (Crayons), Penseli za rangi 
za kiwango cha 24  
Boksi moja ya Vialamisho vya Crayola  
Chupa mbili za gundi ya Elmer’s Glue, Kiwango cha aunzi 
8 
Karatasi la Kitabu  
Rula Moja,inchi 12 
Jozi moja ya Makasi,Fiskars 
Kitabu Kimoja parafujo, Kurasa 70 

         
       

 
    

*Vifaa zaidi kwa matumizi ya mwanafunzi kwenye darasa la Sanaa. 
**Rangi nane zenye mviringo za maji na brashi 7.Boksi ya rangi ya maji linafaa kuwa na kila rangi kati ya 
zifuatazo: Manjano, Kijani kibichi, hudhurungi, samawati, nyeusi, nyekundu,ya chungwa nay a urujuani. 

Vifaa vya wanafunzi wa PreK havihitajiki. Vyote vinatolewa na Programu. 

 
 
 
 

Toleo la Julai 2015 



 
 

 

Kwa Wazazi: 

 

Shule zetu zitakuwa zikiendesha Utafiti wa Mwanafunzi wa Jamii Itunzayo za Kansas wakati wa 2016-2017 mwaka wa 

shule. Utafiti huu unachukuliwa na wanafunzi wa daraja la 6, 8, 10 na 12 jimbo lote. Utafiti huu ni chombo muhimu kwa 

kutusaidia kuelewa jinsi wanafunzi wanaona mambo kama matumizi dutu na uonevu. Unatupa ufahamu katika matatizo 

yanayokumba wanafunzi na unaonyesha ni nini tunachoweza kufanya ili kuwasaidia kufanikiwa. Taarifa hii ni muhimu 

kwa kupanga mipango madhubuti ya kuzuia katika shule zetu na jamii.   

 

Sheria ya serikali ya Jimbo inatoa idhini iliyoandikwa ya mzazi au mlezi lazima ipatikane kabla ya mwanafunzi kufanya 

utafiti ambao una maswali kuhusu imani ya mwanafunzi binafsi na mazoea katika masuala kama vile maisha ya familia au 

maadili. Utafiti wa Mwanafunzi wa Jamii Itunzayo ya Kansas una maswali juu ya masuala kama vile maisha ya familia na 

maadili. 

 

Utafiti wa Mwanafunzi wa Jamii Itunzayo ya Kansas unapatikana kwa mtazamo katika 

www.kctcdata.org/Documents/ctc_survey_.pdf Maswali 115-140 (Kikao cha Familia) ya utafiti mkondoni 

hayatahusishwa katika utafiti kwamba ni kuchukuliwa na wanafunzi wa Shule za Umma za Wichita. Unaweza pia kuwa 

na shauku ya kujua yafuatayo: 

  

1. Ni kabisa bila majina. Wanafunzi hawataulizwa majina yao katika dodoso, wala mtu yeyote kuwa na uwezo wa 

kuunganisha mwanafunzi yeyote binafsi na majibu yake. 

2. Kushiriki ni hiari kabisa. Mtoto wako anaweza kutojibu swali lolote hasa asilotaka kujibu. 

3. Kushiriki kwa Mwaka ni muhimu. Iwapo mtoto wako amewahi kushiriki katika utafiti wa awali, data ya kila 

mwaka ni muhimu sana katika kuamua ufanisi wa jitihada zilizopita na mabadiliko katika maeneo yalio katika 

mpango. 

 

Ninatumai utamruhusu mtoto wako kushiriki katika juhudi hizi za jimbo lote. Tafadhali weka alama ya sahihi katika 

kisanduku mwafaka hapa chini. Iwapo una maswali yoyote kuhusu huu utafiti wasiliana na Idara yetu ya Huduma ya 

Usalama kwa 973-2260. Asante ya mapema kwa ushirikiano wako.   

 

Kwa dhati, 

 

John Allison 

Msimamizi wa Shule 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tafadhali weka alama ya sahihi katika kisanduku kimoja: 

 

 Ndiyo, mimi ninatoa idhini kwa ajili ya m(wa)toto wangu kushiriki katika Utafiti wa Mwanafunzi wa 

Jamii Itunzayo ya Kansas 2017. 
 

 Hapana, mimi sitoi idhini yangu kwa ajili ya m(wa)toto wangu kushiriki katika Utafiti wa Mwanafunzi 

wa Jamii Itunzayo ya Kansas 2017.  

 

(Ma)Jina (ya)la Mwanafunzi ________________________________________________________________ 

 

______________________________________   ______________________________________ 

Jina la Mzazi Lililochapishwa    Sahihi ya Mzazi 

 

http://www.kctcdata.org/Documents/ctc_survey_.pdf


Form 3E - Consent for Disclosure USD 259 – 6/2016 

Ruhusa ya Kufunua kuhusu Upunguzaji wa Karo ya Shule  
USD 259 – Shule za Uma za Wichita 

2016-2017 
 
Jina la Shule__________________________________   
 
Kwa Mzazi/Mlezi: 
 

Huhitaji kutia saini au kutuma kwenye fomu hii ili kupata Programu ya Lishe kwa watoto wako kwa bei iliyopunguzwa 
au bila malipo. Iwapo hutatia saini kwenye fomu ya Ruhusa ya Kufunua hakutaathiri uhalali wa au ushiriki katika 
Programu za Lishe kwa Mtoto. 
 

Ili kukuokolea muda na jitihada, habari kuhusu uhalali wa watoto wako kwenye Programu ya Lishe kwa bei 
iliyopunguzwa au bila malipo, manufaa yanaweza kushirikishwa katika programu nyingine ambazomtoto wako 
anaweza kuhitimu. Kwenye program zilizoorodheshwa hapa chini, ni lazima tuwe na ruhusa yako ili kushiriki habari 
yako: 
 

La, SITAKI habari kuhusu kuhitimu kwa watoto wangu kwenye manufaa ya Programu ya Lishe kwa Mtoto 
kushirikishwa na yoyote kati ya hizi. 
 

Ndiyo, NINATAKA maafisa wa shule kushiriki habari kuhusu kuhitimu kwa watoto wangu kwenye manufaa ya 
Programu ya Lishe kwa Mtoto na Programu nilizotia alama hapa chini.  
 
 Za Msingi K-5                                     Za Katikati 6-8                                         Za juu 9-12 

  Karo ya Kukodi Vitabu vya Kiada 
      (Gredi K-12) 

  Karo ya Kukodi Vitabu vya Kiada 
      (Gredi K-12) 

  Karo ya Kukodi Vitabu vya Kiada 
      (Gredi K-12) 

  Vitabu Maalum vya Kosi  
      (Gredi K-12) 

  Vitabu Maalum vya Kosi  
      (Gredi K-12) 

  Vitabu Maalum vya Kosi  
      (Gredi K-12) 

 Karo ya Kukodi Ala za Muziki  
     (Gredi 5-12) 

 Karo ya Kukodi Ala za Muziki  
     (Gredi 5-12) 

 Karo ya Kukodi Ala za Muziki  
     (Gredi 5-12) 

  Karo ya Latchkey (SAP) 
      (Gredi K-5) 

  Karo ya Mradi wa Sayanzi ya 
Familia na Ulaji     
 (Vyakula/ Nguo – Gredi 6-8) 

  Karo ya Mradi wa Sanaa (Gredi 6-12) 

 
 
 
 
 

 Karo ya Riadhaa  
     (Gredi 9-12) 

  Karo ya Mradi wa Sanaa (Gredi 6-
12) 

Karo ya Kutahini  
      (Gredi 9-12) 

  Karo ya Mradi wa Teknolojia 
      (Gredi 6-8) 
     Uongozi wa Teknolojia ya 
Mwanafunzi, Utoaji wa Video  
 

Karo ya Elimu ya Kazi na Teknolojia: 
  Karo ya Mradi/Duka la Elimu ya Teknolojia kwa 

Mwanafunzi (Gredi 9-12)    
 CAD/Kurasimu ;  kutengeneza kabati, Muundo  wa 
Grafiki 
; 
       Vyuma/Kuchomelea/ Kutumia mashine, 
kupima picha;  
       PLTW ya kabla ya Uhandisi; Mawasiliano ya 
       AV;  
       Gari/Pikipiki/ Injini ndogo  

  Karo ya Maabara ya Kibiashara (Gredi 9-12) 
        Hesabu, Biashara, Tarakilishi. 

  Sayanzi ya Familia & Ulaji (Gredi 9-12)   
        Vyakula, Upishi, Mambo ya ndani & Nguo. 

Iwapo uliweka alama kwenye boksi yoyote au zote hapo juu, orodhesha watoto wako wlio katika shule iliyotajwa hapo juu.. Habari 
yako itashirikishwa tu kwenye program ulizotia alama:  
 
Jina la Mtoto: _________________________________________________________KIT cha Mwanafunzi#_____________ 
 

Jina la Mtoto: ________________________________________________________ KIT cha Mwanafunzi#_____________ 
 

Jina la Mtoto: _________________________________________________________KIT cha Mwanafunzi#_____________ 
 

Jina la Mtoto: _________________________________________________________KIT cha Mwanafunzi#_____________ 
 
Saini ya Mzazi/Mlezi: ______________________________________ Tarehe: _____________________________  
 
Jina Lililochapishwa:  ____________________________________________________________________________  
 
Kwa habari zaidi, unaweza kunpigia: 
Jina la Afisa wa Shule :___________________________________________   Simu:  ______________________________________ 
 
Anwani:  _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Taasisi hii ni sawa na ntoaji wa nafasi. 



Shule Za Umma za Wichita  2016-2017 
DODOSO YA KUSAJILI MAKAO 

Fomu hii ina nia ya kutatua Sheria ya McKinney-Vento 42 U.S.C 11436, na lazima ikamilishwe na kila mwanafunzi. Taarifa 
iliyoko ni ya usiri.  Tafadhali kamilisha haya maswali yafuatayo yanayohusiana na makazi ya mwanafunzi ili kusaidia kuamua 
kama mwanafunzi anahitimu kupata huduma chini ya Sheria ya McKinney-Vento.  

Makazi ya Kudumu – Kumiliki nyumba ya kwangu / kukodisha nyumba au kuchangia kodi kwa 

Kuendeleza Huduma ya Vijana au Chini ya Ulinzi ya JJA  

(Iwapo moja ya yaliyojuu imewekewa alama Usikamilishe yaliyobaki katika fomu hii.) 

Kamilisha fomu iliyo chini iwapo m(wa)nafunzi anaishi kwa muda kwa mojawapo ya hali 
zifuatazo kutokana na kupoteza makazi, kufukuzwa au matatizo ya kiuchumi. (Weka 
alama ya sahihi katika kijisanduku cha hali yako ya kuishi kwa sasa)  
 
Makao (makao ya familia, vurugu za nyumbani au 
Makazi ya mpito) 

Kuishi kwa muda katika mkahawa au hoteli 

Mara mbili juu, kuishi kwa muda na marafiki au familia 
na kutochangia kodi 

Kuishi kwa muda kwa hali: kwa gari, nyumba 
iliyoachwa, kambi, Nafasi isiyotosha ya kuishi 

Kijana pekee yake bila wazazi / mlezi karibu Kwa 
sababu ya matatizo au kuptoteza makazi 

Kijana pekee yake anayeishi kwa muda na 
Familia au marafiki bila msaada ya wazazi au 
mlezi 

 

Tafadhali kamilisha taarifa ifuatayo hapa chini, pamoja na watoto wako wote wa umri wa miaka 0-5. 
 

Jina la Mwanafunzi Shule Darasa/ 
Gredi 

KIUME/ 
KIKE 

Tarehe ya 
Kuzaliwa 

KITAMBULISHO # 

      

      

      

      

 
Anwani: _______________________________________________________ Simu: ___________________________  
 

Jiji: ___________________ Jimbo: _________ Kodi: ________ Lugha inayozungumzwa nyumbani: _________________  

Ninadhibitisha (ninaahidi) ya kwamba taarifa yote katika dodoso hili ni kweli. Ninaelewa ya kwamba mpango wa 
McKinney-Vento unaweza kuthibitisha taarifa na nikitoa taarifa ya uwongo kwa madhumuni, (wa)mtoto wangu wanaweza 
kupoteza faida na ninaweza kupelekwa kotini chini ya sheria ya uhalifu inayohusika ya serikali kuu ya kitaifa na ya jimbo.  
 
 
Chapisha Jina Sahihi ya Mzazi, Mlezi, au Mwanafunzi Tarehe 
 (Kijana bila makazi asiyekuwa na wazazi wake)  

***Tafadhali  kubali mara moja wakati kumbukumbu inapatikana***  

Maelezo kwa wafanyi kazi ofisini – Tafadhali hakikisha ya kuwa taarifa yote imekamilishwa na  utume kupitia faksi au,  
barua pepe kwa Ofisi ya McKinney-Vento.  

Weka nakala ya fomu iliokamilishwa. Faksi kwa 973-4699 au barua pepe cmartinez@usd259.net kwenye Kiungo.  
(Tafadhali  mzazi ajaze fomu ya msamaha ya usiri na fomu ya faida za lishe kwa mtoto.) 

mailto:cmartinez@usd259.net
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UTAFITI WA MIPANGO YA ELIMU YA MHAMIAJI 
(Uhusiano na Asiyekuwa mhamiaji) 

 
Umewahi kufanya kazi au unafanya kazi siku hizi katika shughuli zilizoorodheshwa hapa chini, au 
kazi nyingine zinazohusiana kama njia kuu ya kukidhi maisha? 
 
_____ Ndiyo (Tafadhali weka duara kwenye shughuli ambayo umewahi kufanya kazi kwayo/unafanyia kazi.) ______ Hapana 
 

 
Kulisha 

Ng’ombe 
Mchakato 

Ng’ombe wa 
Maziwa 

Kuku Kulima 
Kutayarisha 

Ardhi 

Kuvua 
Samaki 

Kuvuna Kusaga 
Pamba 

Ndege 
Kupanda 
Kufunika 
Ardhi na 

nyasi 

Uzalishaji 
wa mimea 

katika 
kiwanda 
Kufunga 
kwenye 
Pakiti 

 
Kama ni ndiyo, mtoto wako anaweza kuwa na haki ama uhakika wa kupata usaidizi wa ziada 
na msaada. Tafadhali ikamilishe taarifa ifuatayo. Unaweza pia kuwasiliana kupitia 866-8001 
kwa ajili ya maelezo ama taarifa ya ziada. 
 
 
Jina la Baba:    _______   Jina la Mama: _______________________ 
 
Anwani:        _____ _____ Kodi ya Posta: __________  
 
Namba ya (za) Simu:______________________________ Tarehe ya leo: ___________ 
 

Jina la Mtoto  
La kwanza La mwisho 

 
Tarahe ya Kuzaliwa 

 
Shule 

Nambari ya 
Mwanafunzi  

    
    
    
    
    
 
Tungependa kushukuru ushirikiano wako kwa kujibu maswali yanayofuata: 
Umeishi kwa muda gani katika Wichita? ____ Miaka ____ Miezi ____ Siishi katika Wichita. 

(Tafadhali tumia nambari kwa jibu lako) 

Iwapo umeishi katika Wichita zaidi ya miaka 3, umewahi hama kutoka Wichita na kurudi tena katika 
miaka 3 iliyopita? 

_______ Ndiyo ________ Hapana 

Tafadhali rudisha fomu hii kwa shule ya mtoto wako. Kwa maelezo ama taarifa ya ziada, tafadhali 
pigia 866-8032. 

 

Shule za Umma za Wichita – Kichwa I 
Huduma za Elimu ya Lugha Nyingi 
923 Cleveland St - Wichita, KS 67214 

 

  



 
 

Fomu ya Kuchagua kuwa Ndani ya Ukuaji wa Binadamu  
na Maendeleo (HGD) 2016-2017 

Jina la Mwanafunzi: ____________________________ Kitambulisho cha Mwanfunzi: ____________ 

Shule ya Msingi: _______________________________ Darasa: ______________________________ 

Kama mzazi/mlezi, una fursa ya kuamua iwapo au la mwanafunzi wako anapata elimu kuhusu Ukuaji na Maendeleo 
ya Binadamu katika Shule ya Umma ya Wichita. Mtaala ambao mwanafunzi wako atapewa katika kila ngazi ya daraja 
ni ilivyoelezwa katika jedwali lifuatalo: 

Mtaala wa Msingi Utafiti unaonyesha kwamba wavulana na wasichana wengi wa daraja la 4 na 5 wanaanza kuzoea 
mabadiliko ya kimwili na kihisia ambayo hutokea wakati wa kubaleghe. Mtaala wa HGD wa Shule za Umma za Wichita ni 
pamoja na somo kuwasaidia wanafunzi kuelewa sehemu hii ya kawaida ya ukuaji na wa maendeleo. 
 

 
Gredi/Daraja la 4 Wasichana na wavulana hutengwa kwenye somo hili linalojumuisha video na majadiliano ya 
mada yafuatayo. Wasichana kuangalia video Kubaleghe kwa ajili ya Wasichana: Mambo kumi juu ya Kutarajia na 
wavulana kuangalia video Kubaleghe kwa ajili ya Wavulana: Mambo kumi ya juu ya Kutarajia. 

* Muda wa Mabadiliko      * Miili Mbalimbali, Angalia tofauti 
* Vyombo na tezi                * Mambo kumi ya juu ya Kutarajia 

 
Gredi/Daraja la 5 Wasichana na wavulana hutengwa kwenya somo hili linalojumuisha video na majadiliano ya 
mada yafuatayo. Wasichana kuangalia video “Wewe, Mwili wako na Kubaleghe kwa ajili ya Wasichana” na 
wavulana kuangalia video “Wewe, Mwili wako na Kubaleghe kwa ajili ya wavulana”. 

• Mabadiliko ya kimwili, kihisia na kijamii yanayotokea wakati wa kubaleghe  
• Ukuaji maalum wa kimwili kwa wanawake na wanaume 
• Mawazo ya huduma kwa mwili kupitia usafi, usingizi, mazoezi na lishe 
• Majadiliano yaliyokomaa na wanafamilia na wenzao 

 
 
Iwapo una maswali yoyote kuhusu mtaala huu, tafadhali wasiliana na mwalimu wa mtoto wako au muuguzi wa shule 
kwa ajili ya mapitio ya mtaala. Iwapo maswali zaidi yanajitokeza, wasiliana na Kocha wa Mtaala Ukuaji na Maendeleo 
ya Binadamu 973-4794. 
 
Tafadhali weka alama ya sahihi katika kisanduku kimoja: chaguo lako ni katika athari kwa mwaka huu wa shule isipokuwa 
wewe kuomba mabadiliko. 

 
 Ndiyo, nataka mwanafunzi wangu apate mafundisho juu ya Ukuaji na Maendeleo ya Binadamu. 

 
 Hapana, mimi sitaki mwanafunzi wangu apate mafundisho juu ya Ukuaji na Maendeleo ya Binadamu. 

 
Iwapo  nimechagua “Hapana” katika machaguo ya hapo juu na mtoto wangu hashiriki katika somo la kubaleghe yanayotolewa 
darasani katika Shule za Umma za Wichita, mimi ninakubali wajibu wa elimu ya kubaleghe ya mtoto wangu. 
 
______________________________________                        ______________________________________ 
       Jina Lililochapishwa la Mzazi/Mlezi     Sahihi ya Mzazi/Mlezi 



 
 

Fomu ya Kuchagua kuwa Ndani ya Ukuaji wa Binadamu  
na Maendeleo (HGD) 2016-2017 

Jina la Mwanafunzi: _____________________________ Kitambulisho cha Mwanafunzi: ____________ 

Shule ya Sekondari: _____________________________ Gredi/Darasa: __________________________ 

Kama mzazi/mlezi, una fursa ya kuamua iwapo au la mwanafunzi wako anapata elimu kuhusu Ukuaji na Maendeleo 
ya Binadamu na VVU/UKIMWI katika Shule za Umma za Wichita. Mtaala ambao mwanafunzi wako atapewa katika 
kila ngazi ya daraja ni kama ilivyoelezwa katika jedwali lifuatalo: 

 
Mtaala wa Sekondari Kupitia darasa la 6 hadi 12 mtaala wa HGD unasisitiza kutofanya mapenzi na kufanya uchaguzi 
wa afya. Mada kuu ni pamoja na mabadiliko ya kimwili na kihisia katika kubaleghe, ujauzito, kujifungua mtoto, 
magonjwa ya zinaa na VVU/UKIMWI, mbinu ya kujikinga, mahusiano, na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. 
 
Mtaala wa HGD hufundisha katika madarasa maalum kulingana na sera ya USD 259. Siyo mada yote yaliyotajwa 
hapo juu yanafundishwa katika kila ngazi/daraja. 
 
Sayansi ya gredi/daraja la 6 katika shule zote za katikati 
Sayansi ya gredi/darasa la 7 katika shule zote za katikati 
Sayansi ya gredi/darasa la 8 katika shule zote za katikati 
 
Msingi wa Elimu ya kimwili ya gredi/daraja la 9 katika shule zote za juu 
 
Sayansi ya Familia na Matumizi ya gredi/darasa 9 – 12 katika madarasa maalum ya shule ya sekondari 
 

 
Iwapo una maswali yoyote kuhusu mtaala huu, tafadhali wasiliana na mwalimu ambaye atakuwa akifundisha mtaala 
huu. Kama maswali zaidi yanajitokeza, wasiliana na Kocha wa Mtaala, Ukuaji na Maendeleo ya Binadamu 973-4794. 
 
Tafadhali weka alama ya sahihi kwenye kisanduku kimoja: chaguo lako ni katika athari kwa mwaka huu wa shule isipokuwa 
wewe kuomba mabadiliko. 

 
 Ndiyo, nataka mwanafunzi wangu apate mafundisho juu ya Ukuaji na Maendeleo ya Binadamu na VVU/UKIMWI. 

 
 Hapana, mimi sitaki mwanafunzi wangu apate mafundisho juu ya Ukuaji na Maendeleo ya Binadamu na 

VVU/UKIMWI. Ninaelewa kwamba mtoto wangu atashughulikia zoezi/kazi mbadala kwa kujitegemea wakati wa 
mafundisho ya Ukuaji na Maendeleo ya Binadamu na VVU/UKIMWI. 
 

Kama nimechagua “Hapana” katika machaguo ya hapo juu na mtoto wangu hashiriki katika masomo ya Ukuaji na 
Maendeleo ya Binadamu na VVU/UKIMWI yanayotolewa darasani katika Shule za Umma za Wichita, mimi ninakubali 
wajibu kwa elimu hii ya mtoto wangu. 

 
 

 
______________________________________                        ______________________________________ 
       Jina Lililochapishwa la Mzazi/Mlezi     Sahihi ya Mzazi/Mlezi 



 
 

 

Arifa ya Kuchagua-Kujiondoa kwa Wanaosajili katika  
Jeshi mwaka wa shule wa 2016-2017  

 
 

Sheria mbili za shirikisho zinahitaji shule za wilaya kutolea wanaosajili kwenye jeshi, juu ya ombi, 
jina, anwani na namba ya simu ya kila mwanafunzi wa shule ya sekondari isipokuwa mwanafunzi 
au mzazi wa mwanafunzi baada ya kushauri wilaya kwamba habari hii si ya kuweka wazi. Ili 
kuweka taarifa yako kushikiliwa, tafadhali kumbuka yafuatayo: 

Ombi la kutotoa taarifa ya orodha ya saraka lazima liwe kwa maandishi. Unaweza kutumia 
fomu hii au fomu nyingine mwafaka kutoka vyanzo vingine. Ombi pia linaweza kuwa 
limeandikwa kwa mkono. 
Ombi hili litatumika tu kwa kutolewa kwa taarifa ya orodha ya saraka kwa wanaosajili 
kwenye jeshi. 
Maombi ya kukandamiza taarifa ya orodha ya saraka kutumika kwa madhumuni mengine 
(kama vile machapisho ya mwanafunzi, vyuo na vyuo vikuu, pete darasani, na shajara ya 
mwaka) hazijashughulikiwa katika arifa hii. Maombi kama hayo lazima yatumwe moja kwa 
moja na shule. 
Maombi kwa ajili ya ukandamizaji wa taarifa ya orodha ya saraka ni kwa mwaka mmoja, na 
ni lazima yafanywe upya kila mwaka. 
Wazazi na wanafunzi wote wanaweza kutia sahihi fomu hii. Sahihi ya mzazi ni lazima iwe 
kwa maombi ya wanafunzi ambao ni chini ya umri wa miaka 18. Kwa wanafunzi ambao ni 
umri wa miaka 18 au zaidi, mwanafunzi lazima atoe ishara ya kuomba. 
Maombi yaliyoandikwa ili kuondolewa kwa orodha ya saraka iliyotolewa kwa wanaosajili 
kwenye jeshi lazima yakamilishwe na kurejeshwa kwa shule Septemba 20, 2016. 
 
Kwa hili nami naomba USD 259 kutotoa orodha ya saraka kwa wanaosajili kwenye jeshi 
kwa mwanafunzi huyu: 

 
Jina la mwanafunzi   

 
 

Tarehe ya Kuzaliwa   
mm/ss/mm 

Shule ya kuhudhuria  

 
Sahihi ya Mzazi  Tarehe ya kuweka sahihi   

(Hahitajiki ikiwa mwanafunzi ana umri wa miaka 18) 
 

Sahihi ya Mwanafunzi  Tarehe ya kuweka sahihi   
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tarehe ya Kupokelewa  Tarehe aliyoingizwa kwa 
 Kwa Shule Tarehe ya muhuri Harambee 

Sheria hizi ni: Sehemu ya 9528 ya ESEA (20U.S.C.7908), kama ilivyorekebishwa na Sheria ya Hakuna Mtoto Aliyeachwa 
Nyuma ya mwaka 2001 (P.L.107-110), mswada wa elimu, na 10U.S.C.503, kama ilivyorekebishwa na Sehemu ya 544, 
Sheria za uidhinishaji wa Ulinzi wa Taifa za Mwaka wa Fedha 2002 (P.L.107-107), sheria ambayo hutoa fedha kwa ajili ya 
vikosi vya Taifa vya kutumia silaha. 

 
Bodi ya Ushauri imeidhinisha fomu hii kuwa kama fomu za kisheria na yaliyomo. Tarehe: 2 Julai 2005 



K-8 MATARAJIO YA WANAFUNZI KWENYE BASI 
Idara ya Huduma ya Usafirishaji 

Ni haki ya kila mwanafunzi anayesafirishwa basini kupata huduma hii kwa njia ya usalama. Ili kuhakikisha hili, ni 
muhimu kwa wanafunzi wote kujua, na kufuata sheria na mwongozo uliowekwa na Jimbo na Bodi ya Mitaani ya 
Elimu. Chini ni nakala ya bango la MUSUK (CHAMPS) linalowekwa katika kila basi na matarajio ya wanafunzi 
yakifuata. Wazazi wanahimizwa wawasaidie watoto wao kufahamu umuhimu wa hizi sheria na kuzihusisha na 
usalama wa maisha ya kibinafsi. Kumbuka usafiri wa basi ni upanuzi wa siku ya shule na kwamba mwenendo wa shule 
na wa darasani unatarajiwa katika kituo cha basi na pia kwenye basi. 

Mazungumzo Kiwango cha Sauti cha 1 au 2 – Kunong’onezana au mazungumzo ya kimya kimya (Kiwango 0 – 
Hakuna kuongea katika barabara ya reli). 

Usaidizi Inua mkono na uulize usaidizi kutoka kwa dereva wa basi. 

Shughuli Kuwa msafiri mwenye heshima kwa maneno na vitendo. 

Utangamano Kaa katika kiti ulichowekewa isipokuwa uwe umeelekezwa. (Toka na Kuingia kwa usalama kwa 
kutumia visaidizi vya mkono, tembea, miguu kwenye sakafu, uso mbele, weka viungo vya mwili 
na vitu vingine ndani ya basi. 

Kuhusika Fuata mwongozo (Hakuna chakula, kinywaji au kutafuna gundi, begi ya mgongoni weka kwenye 
pahali inafaa). 

Success in school Safety for all riders. 

• Dumisha wakati wa kwenda kwenye kituo cha basi ulilowekwa.  
• Leta tu vifaa mwafaka kwenye basi.  
• Heshimu dereva na/au wasaidizi kila mara. 
•  Utumiaji wa vifaa Vya Kibinafsi vya kielektroniki kama vile rununu na iPad unaweza kukubalika 

kwenye basi vikitumiwa kwa upole na umwafaka. Wanafunzi wana jukumu la kibinafsi kwa usalama 
wa Vifaa Vya Kieletroniki.  

• Mwanafunzi mwenye usafirishaji kama inavyohusiana na huduma ya kusafiri kwenye basi Spesheli ya 
Elimu anahitaji kuchukuliwa na mzazi/mlezi. Wanafunzi wa Kabla ya K (Pre-K) lazima wachukuliwe 
mkono kwa mkono kwenye basi. 

• Mwanafunzi wa chekechea anayesafiri kwenye basi la elimu ya mara kwa mara anahitaji kuchukuliwa 
na mzazi/mlezi. 

Ukiukwaji wa sheria za Basi unaweza kuwa na matokeo ya kusimamishwa au kutupiliwa mbali faida za 
kusafiri kwenye basi. 

Watu walioko hapa chini wanatambua ya kwamba kupokea nakala ya Matarajio ya Wanafunzi kwenye Basi na 
kuelewa ya kwamba kulingana na Sera ya Bodi ya Elimu 7311 mwanafunzi kuwa na faida ya kusafiri inaweza 
kusimamishwa au kutupiliwa mbali kwa ajili ya kutokuwa na usalama na/au mwenendo usiokuwa mwafaka katika 
basi. (Angalia Nyuma kwa taarifa za ziada.) 
 
__________________________________________ _________________________________________ 

Chapisha Jina la Mwanafunzi Sahihi ya Mwanafunzi (ikiwa inahusika) 
 
__________________________________________ Tarehe ______________ 
Sahihi ya Mzazi/Mlezi 

 



Taarifa nyingine za Usafirishaji Kwa Wazazi 

1. Wanafunzi wamehimizwa kufika kwenye kituo cha basi waliowekewa dakika 5 mbele ya saa ya mpangilio wa 
kusimama. 

2. Kwa ajili ya usalama wa mwanafunzi wako anaweza kutumia tu kituo cha kusimama alichowekewa kwa 
usalama.  

3. Yafuatayo hayataruhusiwa kwenye basi: sketibodi, mipira ambayo haijawekwa begini ya mgongo, bunduki za 
maji au mifano ya silaha, wanyama/wanyama wa nyumbani, skuta, baluni, vifaa vya maua, au kitu chochote 
kisichoruhusiwa na sera ya wilaya, kinaweza kuleta mvurugano, au ni hatari kwa usalama katika basi.  

4. Iwapo kuna jambo la dharura wakati iko kwa usafirishaji, dereva atafuata maagizo ya mkandarasi. Wale 
wakuwajibika wanaofaa wataarifiwa na kutumwa kusaidia. Kulingana na hali ya tukio, shule wasilianwa nalo 
na itaarifu wazazi kama inavyofaa na kuwezekana. 

5. Iwapo mabasi yako njiani wakati wa onyo la tornado limetolewa, madereva wataelekezwa kufuata mipango 
yao ya hali mbaya ya anga hadi itakapokuwa mwafaka kuendelea mpaka shule ya sekondari ya USD 259 
iliyoko karibu asubuhi na shule ya msingi ikiwa ni mchana kutafuta malazi. Madereva wa mabasi watabaki na 
wanafunzi kwenye sehemu hiyo mpaka aamuriwe kuendelea na safari. 

6. Mzazi, mlezi, au mtu wa kuarifiwa wakati wa dharura (ilivyoorodheshwa shuleni) lazima apate Elimu Spesheli 
ya usafirishaji. Mtu huyo mzima lazima awe anaonekana kwa dereva. Wanafunzi wa Kabla ya K (Pre-K) lazima 
wachukuliwe mkono kwa mkono basini. 

7. Mzazi, mlezi, au mtu wa kuarifiwa wakati wa dharura (ilivyoorodheshwa shuleni) lazima apate mwanafunzi 
wa chekechea (mwanzo mwanzo shuleni) aliyesafirishwa kwa basi la mara kwa mara la elimu. Mtu huyo 
mzima lazima awe anaonekana kwa dereva. Isipokuwa: Mwanafunzi wa mara kwa mara wa chekechea (shule 
ya mwanzo mwanzo) aliyekuwa wa undugu na ana umri wa juu kumliko na yuko safarini anaweza kutoka 
basini na yule ndugu mkubwa wa umri au akutane naye basini ndugu ambaye yuko katika shule ya kati au 
shule ya sekondari. Katika siku ambayo ndugu mkubwa hahudhurii shule au kusafiri kwa basi, mwanafunzi wa 
chekechea (mwanzo mwanzo) lazima apeanwe. 

Taarifa ifuatayo inatambua wakuwasiliana naye wakati maswala mengine yanajitokeza: 

 

Imerekebishwa 2016 

SWALI NI NANI WA KUPIGIWA NAMBA YA SIMU 
Mtoto aliyepotea Mwanafunzi wa Kwanza 

Huduma za Usafirishaji 
832-9231 
973-2190 

Simama au Tatua Mabadiliko Shule  
Shida ya Dereva SHule 

Huduma za Usafirishaji 
 
973-2190 

Mwanafunzi Hajachukuliwa Mwanafunzi wa Kwanza 832-9231 
Haki ya Kutumia Basi Shule  
Bidhaa Zilizopotea kweny Basi Mwanafunzi wa Kwanza 832-9231 
Ya Ghafla kwa Mzazi Shule  
Shule Kufungwa Namba ya USD 259 ya  

Moja kwa moja  
973-4259 

Adhabu Shule  
Taarifa Juu ya Kituo cha Basi Shule  
Basi la Mwisho Mwanafunzi wa Kwanza 

kama hakuna jibu pigia 
Huduma za Usafirishaji 

832-9231 
 
973-2190 

Mipaka ya Kuhudhuria Akaunti Ya Mwanafunzi 973-4498 



MATARAJIO YA MWANAFUNZI WA SHULE YA UPILI KATIKA BASI 
Idara ya Huduma Za Usafirishaji 

 

Ni haki ya kila mwanafunzi anayesafirishwa kwenye basi kupata huduma hii kwa njia salama. Ili kuhakikisha hili, ni 
muhimu kwa wanafunzi wote kujua, na kufuata sheria na mwongozo uliowekwa na Jimbo na Bodi ya Mitaani ya 
Elimu. Chini ni nakala ya bango la SHUUJT (ACHIEVE) inayowekwa katika kila basi na matarajio ya wanafunzi 
yakifuata. Wazazi wanahimizwa wawasaidie watoto wao kufahamu umuhimu wa sheria hizi na kuzihusisha na 
usalama wa maisha ya kibinafsi. Kumbuka basi ni upanuzi wa siku ya shule na kwamba mwenendo wa shule na wa 
darasani unatarajiwa katika kituo cha basi na pia kwenye basi. 

Shughuli Safiri kwenye basi 

Hidi Kiwango cha Sauti 1 au 2 – Kunong’onezana au mazungumzo ya kimya kimya (Kiwango 0 – Hakuna 
kuongea kwenye barabara ya reli) 

Usaidizi Inua mkono; Omba dereva asimamishe basi 

Uadilifu Kuwa mwenye heshima kwa kila mtu kwa maneno yako na kwa matendo 

Jitihada Ongoza kwa mfano: Baki ukiwa umekaa sahihi vilivyo, Hakuna chakula, kinywaji au gundi 

Thamani Usalama kwa wasafiri wote 

Efficiency Enter and exit safely at your assigned stop; Be prompt; 
Engage in acceptable activities such as homework, reading, or visiting quietly 

• Tii muda wa kwenda kwenye kituo cha basi uliyowekwa.  
• Leta tu vifaa mwafaka kwenye basi.  
• Heshimu dereva na/au wasaidizi kila mara. 
• Utumiaji wa vifaa Vya Kibinafsi vya kielektroniki kama vile rununu na iPad vinaweza kukubalika 

kwenye basi vikitumiwa kwa upole na mwafaka. Wanafunzi wana jukumu la kibinafsi kwa 
usalama na Vifaa Vya Kieletrniki.  

• Mwanafunzi mwenye usafirishaji kama inavyohusiana na huduma ya kusafiri kwenye basi Spesheli 
ya Elimu anahitaji kuchukuliwa na mzazi/mlezi.  

 

Ukiukwaji wa sheria za Basi unaweza kuwa na matokeo ya kusimamishwa au kutupiliwa mbali faida za 
kusafiri kwenye basi. 

 
 

Watu walioko hapa chini wanatambua ya kwamba kupokea nakala ya Matarajio ya Wanafunzi kwenye Bas na 
kuelewa ya kwamba kulingana na Sera ya Bodi ya Elimu 7311a mwanafunzi kuwa na faida ya kusafiri inaweza 
ikasimamishwa au kutupiliwa mbali kwa ajili ya kutokuwa na usalama na/au mwenendo usiomwafaka katika basi. 
(Angalia Nyuma kwa taarifa za ziada.) 

 
__________________________________________ _________________________________________ 

Chapisha Jina la Mwanafunzi    Sahihi ya Mwanafunzi (ikiwa inahusika) 
 
__________________________________________ Tarehe ______________ 
Sahihi ya Mzazi/Mlezi  



Taarifa nyingine za Usafirishaji Kwa Wazazi 
 

1. Wanafunzi wamehimizwa kufika kwenye kituo cha basi waliowekewa dakika 5 mbele ya saa ya mpangilio 
wa kusimama. 

2. Kwa ajili ya usalama wa mwanafunzi wako, anaweza kutumia tu kituo cha kusimama alichowekewa. 

3. Yafuatayo hayataruhusiwa kwenye basi: sketibodi, mipira ambayo haijawekwa kwenye begi ya mgongo, 
bunduki za maji au mifano ya silaha, wanyama/wanyama wa nyumbani, skuta, baluni, vifaa vya maua, au 
kitu chochote kisichoruhusiwa na sera ya wilaya, inaweza kuleta mvurugano, au ni hatari kwa usalama 
katika basi.  

4. Iwapo kuna jambo la dharura wakati wa usafirishaji, dereva atafuata maagizo ya mkandarasi. Wale wa 
kuwajibika wanaofaa wataarifiwa na kutumwa kusaidia. Kulingana na hali ya tukio, shule itawasiliana na 
itaarifu wazazi kama inavyofaa na kuwezekana. 

5. Iwapo mabasi yako njiani wakati wa onyo la tornado kutolewa, madereva wataelekezwa kufuata mipango 
yao ya hali mbaya ya anga hadi iwe mwafaka kuendelea mpaka shule ya sekondari ya USD 259 iliyoko 
karibu asubuhi na shule ya msingi ikiwa ni mchana kutafuta malazi. Madereva wa mabasi watabaki na 
wanafunzi kwenye sehemu hiyo mpaka aamuriwe kuendelea na safari. 

6. Mzazi, mlezi, au mtu wa kuarifiwa wakati wa dharura (ilivyoorodheshwa shuleni) lazima apate Elimu 
Spesheli ya usafirishaji. Mtu huyo mzima lazima awe anaonekana kwa dereva.  

Taarifa ifuatayo inatambua wakuwasiliana naye wakati wa maswali mengine yanayojitokeza: 

 

Imerekebishwa 2016 

SWALI NI NANI WA KUPIGIWA  NAMBA YA SIMU 
Mtoto aliyepotea Mwanafunzi wa Kwanza 

Huduma za Usafirishaji 
832-9231 
973-2190 

Simama au Tatua Mabadiliko Shule  
Shida ya Dereva SHule 

Huduma za Usafirishaji 
 
973-2190 

Mwanafunzi Hajachukuliwa Mwanafunzi wa Kwanza 832-9231 
Haki ya Kutumia Basi Shule  
Bidhaa Zilizopotea kwa Basi Mwanafunzi wa Kwanza 832-9231 
Ya Ghafla kwa Mzazi Shule  
Shule Kufungwa Namba ya USD 259 ya Moja  

kwa moja  
973-4259 

Adhabu Shule  
Taarifa Juu ya Kituo cha Basi Shule  
Basi la Mwisho Mwanafunzi wa Kwanza 

Ikama hakuna jibu pigia 
Huduma za Usafirishaji 

832-9231 
 
973-2190 

Mipaka ya Mahudhurio Akaunti Ya Mwanafunzi 973-4498 



 
 

Fomu ya Kukubali Kitabu cha Kiada  

Jina la Mwanafunzi: ________________ Utambulisho wa Mwanafunzi: ___________ 

Shule: ___________________________ 

Fomu iliyo hapa chini lazima itiwe sahihi na wewe na mwanafunzi wako. Tafadhali 
rejesha fomu hii kwa ofisi ya shule itakapowekwa kwenye faili kwa mwaka wa shule 
ulioko.  

Vitabu vya kiada na vifaa vingine vya masomo ni mali ya USD 259, Shule za Umma za 
Wichita. Vinapeanwa kwa matumizi ya wanafunzi waliosajiliwa kwenye shule za wilaya 
na sehemu ya kuwa na matarajio kwamba vitarudishwa kwa hali iliyopeanwa bila 
kuchakaa na kuraruka kunakoeleweka kwa chini mno. Wanafunzi wanaopoteza au 
kuharibu vifaa vya masomo watalipishwa pesa ya kurudisha kwa nafasi (ki)vifaa 
(ki)vili(cho)vyopotea na kuharibiwa.  

Kila mwanafunzi atarudisha vitabu vyote vya kiada alivyopewa wakati watakapojiondoa 
kwa shule, kwa wakati wa mwisho wa muhula wa kwanza kwa madarasa yasiyoendelea, 
au katika mwisho wa mwaka wa shule. Wanafunzi wataandika majina yao kwenye 
sehemu mwafaka ndani, na kutumia kisahihi na kuchunga vitabu hivi vya kiada. Kila 
mwanafunzi au mzazi wao au mlezi alyekubalika kisheria watakuwa na jukumu kwa 
vitabu vya kiada visivyorudishwa na mwanafunzi au kuharibiwa na mwanafunzi. 
Mwanafunzi yeyote atakayeshindwa kurudisha vitabu vya kiada au atakayeshindwa 
kulipia vifaa vilivyopotea au kuharibiwa anaweza kwa tukio hili kuwa na vizingiti vya 
kuwekewa juu ya ripoti ya kuendeleza, kadi ya ripoti na diploma, zitolewe kuhusika 
katika sherehe za kuhitimu, shughuli za ziada, michezo na mipango/matukio spesheli. 
Faini zote lazima zilipwe bila kuchelewa katika siku ya mwisho ya masomo katika mwaka 
wa shule. 

Wanafunzi wana hitajika kulipia gharama ya kurudisha nafasi ya vitabu vya kiada 
vilivyoharibiwa na vifaa vya masomo. Gharama hizi za vitabu na vifaa zinapatikana katika 
Mfumo wa Mkurugenzi wa Vitabu. 

________________________________ ________________________________ 

Jina la Mzazi/Mlezi (Chapisha)   Sahihi ya Mzazi/Mlezi 

________________________________ ________________________________ 

Jina la Mwanafunzi (Chapisha)   Sahihi ya Mwanafunzi 

____________     

Darasa/Gredi Tarehe ya Kuzaliwa (Mwanafunzi) Tarehe ya Leo  
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