
Sampuli ya Barua kwa Wazazi wa Wanafunzi wa Shule ya Chekechea 

Wazazi /Walezi Wapendwa wa Shule ya Chekechea, 

Kuwa msomaji mzuri ni muhimu ikiwa mwanafunzi atafanikiwa shuleni. Katika mwaka wa 2016, 

Wanabunge wa Michigan walipitisha Sheria ya Kusalia kwa Wanafunzi wa Gredi ya Tatu (inayojulikana 

sasa kama Sheria ya Kusoma Kulingana na Sheria ya Gredi ya Tatu) ili kuhakikisha wanafunzi wanatoka 

gredi ya tatu wakiwa na kiwango wastani au cha juu cha kusoma, jambo ambalo litaathiri wanafunzi wa 

shule ya chekechea wa mwaka wa 2016/2017 wakifika Gredi ya Tatu. Kulingana na sheria hii, na kama 

njia ya kuwezesha kufunza vizuri darasani, wilaya itakuwa ikizipatia Shule za Chekechea hadi gredi ya 

tatu mitihani ya wanafunzi katika jimbo nzima. Mitihani hii itawatambua wanafunzi wanaohitaji 

mafunzo na usaidizi zaidi wa kusoma na pia itatoa maelezo muhimu ili kuwasaidia walimu kupanga 

masomo ili kufikia mahitaji ya kila mwanafunzi. 

Wanafunzi katika Shule ya Chekechea hadi gredi ya tatu watatathminiwa katika kusoma mwanzo, 

katikati na mwisho wa mwaka wa masomo. Sheria pia inahitaji wilaya kutoa mawasiliano yaliyoandikwa 

ya mapema na ya mara kwa mara kwa wazazi wa wanafunzi wa Shule ya Chekechea hadi gredi ya tatu 

ambao hawatimizi malengo ya ustadi. Mawasiliano yatajumuisha maelezo kuhusu huduma za sasa 

zinazotolewa, usaidizi wa ziada wa kusoma kwa mtoto wako na mikakati ya utakavyomsaidia mtoto 

wako nyumbani (Mpango wa Kusoma Nyumbani), 

Wanafunzi wote wa gredi ya tatu watahitajika kufanya mtihani uliosawazishwa wa jimbo mwisho wa 

mwaka ili kubainisha kupandishwa darasa hadi gredi ya nne. Ikiwa uwezo wa kusoma wa mtoto wako ni 

wa chini ya kiwango cha gredi mwisho wa gredi ya tatu, utafahamishwa kwa barua kwamba mtoto wako 

atapandishwa darasa hadi gredi ya nne isipokuwa awe anahitimu Kukubaliwa kwa Sababu Nzuri. 

Ustadi wa kusoma ni kibashiri muhimu cha kazi za baadaye na kuwa tayari kwa chuo cha elimu kwa 

kuwa kusoma na kuandika ndio msingi wa maeneo yote ya masomo ya elimu. Ijapokuwa shule inalenga 

uwezo wa kusoma na kuandika mapema katika siku zote za shule, tutahitaji usaidizi wako. Kushirikisha 

familia ni jambo muhimu katika ufanisi wa mtoto kama msomaji. 

Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na (insert your district contact information/school website 

address). 

Wako Mwaminifu, 
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