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Familia za Shule za Umma za Fayette: 
 
Baada ya mkutano wa leo na washirika wetu kutoka Idara ya Afya ya Kaunti ya Lexington-Fayette, 
ninafurahi kutangaza kwamba tunaendelea kuona idadi ndogo ya ambukizo katika jamii, na wastani wa 
siku 7 ya kesi mpya za 33. Hii ni kubwa kidogo kuliko wiki iliyopita, lakini timu ya idara ya afya ilisema 
asubuhi ya leo kwamba baadhi ya ongezeko linatoka kwa kikundi cha kesi katika kituo cha kizuizini 
[gereza]. 
 
Kwa kuwa bado hatujafikia alama ya wiki mbili ambapo kusafiri kwa mapumziko ya majira ya chipuko 
kutaathiri data zetu, tunabaki tukiwa na matumaini kuwa tutaendelea kuona viwango vya chini vya 
usafirishaji katika Kaunti ya Fayette. Sasa kwa kuwa jamii yetu imefikia viwango vya "manjano" kwenye  
Matriki yetu ya Kujifunza kwa kibinafsi katika FCPS, itachukua kazi kuendelea kubaki hapo. 
 
Wanafunzi wote ambao familia zao zimechagua kujifunza kwa kibinafsi wamerudi chuoni - alama 
iliyowezeshwa tu na juhudi, kujitolea, na dhamira kutoka kwa kila mtu katika jamii yetu. Hii haijawahi 
kuwa juhudi ya mtu mmoja au juhudi ya kamati moja - hii imechukua kijiji. 
 
Tunashukuru kwa walimu wetu na timu za kufundisha kwa ubunifu wao, nguvu, na uwezo mzuri wa 
kuwaweka watoto wakijishughulisha na kuungana na familia. Tunasherehekea wafanyakazi wetu wa 
msaada - hasa wale walio katika huduma ya chakula, usafirishaji, na matengenezo - kwa kujitolea kwao 
bila kuchoka kwa kuwahudumia wanafunzi, familia na wenzao. Kwa kuongezea, tunatambua viongozi 
wetu wa jamii, wanajamii, na familia ambao waliegemea katika jukumu la mwalimu mwenza, mkufunzi, 
msaidizi, na mfuatiliaji wa kazi za nyumbani. 
 
Kwa siku 25 tu hadi siku ya mwisho ya shule, tunauliza kila mtu abaki mwenye hadhari na kuzingatia 
madhubuti mazoea ya kiafya ambayo yametufikisha hapa. Katika mzunguko wa mwaka wa shule, hii ni 
moja ya nyakati muhimu zaidi kwetu kuwa pamoja ana kwa ana, kwa sababu dhana na ustadi 
uliofundishwa katika miezi iliyopita huanza kuungana. 
 
Katika shule zetu za msingi na za kati, wanafunzi wanachukua tathmini za majira ya chipuko iliyoundwa 
ili kupima ujifunzaji wao katika kusoma na hesabu. Inajulikana kama mtihani wa MAP - fupi kwa 
Measures of Academic Progress [Hatua za Maendeleo ya Kielimu] - tathmini hii ya kitaifa inatolewa mara 
tatu kwa mwaka kufuatilia uboreshaji na kuhakikisha viwango vya wanafunzi vya kila darasa. 
 
Ninafurahi kushiriki kwamba data kutoka kwa mitihani ya majira ya baridi ilionyesha ukuaji katika kila 
kiwango cha darasa iliyojaribiwa – kutoka la kwanza hadi la nane. Hata kutia moyo zaidi, alama 
zilizopatikana mnamo 2021 katika kila kiwango cha darasa zilikuwa karibu sawa na vigezo vilivyopatikana 
na wanafunzi katika kiwango hicho cha darasa kabla ya janga hilo. Tunatambua kuwa sio wanafunzi 
wote walishiriki katika mitihani ya MAP wakati walikuwa wanajifunza kwa mbali, kwa hivyo mzunguko 
huu wa sasa ni muhimu kupata picha kamili. 
 
Ni muhimu kwetu kukumbuka kuwa mwaka wa shule wa 2020-21 ulikuwa mwaka wa shule. Kwa kweli 
ilikuwa tofauti na hapo awali, lakini walimu walikuwa wakifundisha, wanafunzi walikuwa wakijifunza, na 
msaada ulikuwa ukitolewa. Sasa kwa kuwa wanafunzi wetu wamerudi kibinafsi, tunatumia wakati wetu 
uliobaki mwaka huu wa shule kubainisha maeneo ambayo msaada unahitajika na kulenga juhudi zetu 
kuhakikisha kuwa wanafunzi wetu wako tayari kwa changamoto inayofuata. 



Programu kama Summer Ignite, ambayo itatolewa katika mahali 69 mnamo Juni na Julai, itachukua 
jukumu katika kukuza zaidi maeneo ya uhitaji. Tunatazamia pia msaada unaohitajika kwa mwaka wa 
shule 2021-22. Hali yetu ya uharaka haijawahi kuwa kubwa zaidi sio kurudi kwa kawaida tu, lakini 
kufikiria kawaida ambayo inabadilisha kujifunza na kusaidia kila mtoto kufikia uwezo wake usio na 
mpaka. 
 
Kwa dhati, 
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