KWA NINI NINAHITAJI HABARI HIZI?
Ustawi wa wanafunzi wetu ni kipawambele chetu cha kwanza kwenye Chuo cha Sekondari ya Greater Shepparton.
Ingawa tunajaribu kuhakikisha kuwa tunalinda afya na usalama wa jumuia ya shule, tuna wajibu wa kuhakikisha
kuwa elimu ya wanafunzi ’ haiathiriki vibaya kutokana na kufugwa kwa shule. Kujifunza kutokea nyumbani
haimanishi kuwa kama masomo ya shuleni. Wanafunzi hawatarajii kuwa kwenye kompyuta masaa 6 kwa siku,
badala yake masomo yanata kiwa kuvujwa katika vipindi vinavyowezekana kwa siku ikiwa ni pamoja na mda wa
kuwa mbali na kioo cha kompyuta.
Karatasi hii ya habari ina lengo la kusaidia wazazi na walezi kuweza kusaidia kusoma kwa watoto wao wakati
wakiwa nyumbani.

NI WAPI NAWEZA KUPATA MASOMO?
Mwongozo:
Masomo yanaweza kupatikana chini ya alama ya masomo ya kusoma
Walimu watatuma habari kupitia sehemu ya habari ya darasa (newsfeed)
mawasiliano ya moja kwa moja kati ya walimu, wanafunzi na wazazi
PositiKushukuru kwa matokea mazuri kutachapishwa na walimu.
Hapa ndipo wanafunzi wataweza kuwakilisha kazi zao
Maoni juu ya kazi kwenye Microsoft Teams
Kuchangia rasilimali
Masomo ya kwenye mtandao – hii inaitwa ‘mazungumzo’ ya
Kikao cha Darasa – ya kuuliza maswali na kuchangia kazi

NINAFANYA NINI KAMA
MWANAFUNZI? NAWEZA
KUSAIDIA NAMNA GANI
KAMA MZAZI?
Hatua ya 1 - Mazingira ya
kuonekana Mazingira ya
utulivu, mbali ya kelele
Hatua ya 2 - Jiandae
Fuata ratiba yako ya asubuhi ya
kuwaida ili kuwa tayari kwa
programu ya siku

NITAPATA HABARI
NAMNA GANI?
Matangazo yote yatakuwa kwenye mwongozo (
Compass) – kwenye 'Kitengo taarifa zangu'
kwenye 'Habari za darasa (Class News Feed)' na
kuptia barua ya mwongozo ( Compass mail)

Habari za sasa kwenye tovuti ya GSSC
Magazeti ya Shule, ambayo yanaweza kupatikana
kwenye GSSC

Hatua ya 3 - Utaratibu
Elewa taratibu yako, andaa
mpango wa kazi au kuandaa kazi
unazoweza kumaliza
Hatua ya 4 - Mahudhurio
Ingia (Sign) kwenye sehemu
ya kusoma (Mentor on
Microsoft Teams) na
kujiandikisha kuwa
umehudhuria
Hatua ya 5 - Madarasa
Husika kwenye madarasa ya uso kwa
uso siku hiyo na kuingiza kazi
ambazo umezikamilisha siku hiyo

Hatua ya 6 - Chukua mapumziko yamara kwa mara
Usikae kwenye kompyuta au kifaa kwa mda mrefu.
Simama na ujinyoshe, sogea na ufurahie hewa nzuri,
labda unaweza kucheza! Kumbuka kula chakula cha
asubuhi na mchana chenye afya!

NI WAPI NAWEZA KUPATA MSAADA ZAIDI NA USAIDIZI?
Maulizo ya jumla:
Barua pepe: greater.shepparton.sc@edumail.vic.gov.au Website:
https://www.gssc.vic.edu.au/
Mwongozo: https://gssc-vic.compass.education/
Unaweza kuwasiliana na wafanyakazi wote kupitia Compass mail, masaa ya
wafanyakazi 8:45am mpaka 4:00pm

