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Habari kuhusu kuhudhuria malezi ya 
watoto au shule ya chekechea katika 
muhula wa 4 pamoja na kuanza Kujiandaa 
mnamo 2021 
 

Wapendwa Wazazi na Walezi, 

 

Ahsante kwa ushirikiano wako katika kusaidia kupunguza kuenea kwa virusi vya corona (COVID-

19). 

Barua hii inajumuisha habari kuhusu 

 Wakati ngani mtoto wako anaweza kurudi kwenye malezi ya watoto pamoja na shule ya 

chekechea 

 Shule kuwa tayari kuwakaribisha watoto Kujitayarisha mnamo 2021 

 Jinsi ya kukaa na afya na salama. 

 

Kurudi kwa malezi ya watoto na shule ya chekechea. 

 

Kutoka Jumatatu 5 Oktoba. 

Watoto wote katika mji mkuu wa Melbourne pamoja na mkoa na vijijini Victoria wanaweza kurudi 

kwenye  

 Malezi ya watoto (Utunzaji wa Siku ndefu au Utunzaji wa Siku ya Familia) pamoja na 

 Kuhudhuria shule ya chekechea cha kikao kwenye tovuti. 

 Kuhudhuria masomo ya shule ya chekechea kwenye eneo hilo 

Hii ni mojawapo ya sehemu ya Hatua ya Tatu ya Ramani ya Barabara ya Serikali ya Victoria ili 

kufungua Victoria. 

 

Hatua katika ramani ya barabara zinategemea upungufu wa kesi za virusi vya corona (COVID-19). 

Sisi tunaweza kuhitaji kufanya mabadiliko kulingana na ushauri wa Afisa Mkuu wa Afya wa 

Victoria. 
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Sisi tunaelewa kuwa wewe unaweza kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa mtoto wako. Ushauri 

tulionao ni kuwa malezi ya watoto pamoja na shule ya chekechea ni sehemu zilizo salama na zilizo 

na hatari ndogo ya ugonjwa wa korona (COVID-19). 

Sisi tumeambiwa hivi na 

 Afisa Mkuu wa Afya wa Victoria 

pamoja na 

 Kamati kuu ya Ulinzi wa Afya ya Australia (Australian Health Protection Principal 

Committee (AHPPC)). 

 

Mabadiliko ya mahudhurio kwenye ulezi wa watoto pamoja na masomo ya maandalizi yalifanywa 

kuwa kama sehemu ya sheria za kufungia. Sheria hizi zilikuwa watu wachache sana ambao 

walikuwa wakizunguka kwenye jamii. Haikuwa kwa sababu sehemu ya kulelea watoto pamoja na 

shule ya chekechea sio mahali penye usalama kwa watoto au wafanyikazi. 

 

Huduma ya ulezi wa mtoto wako au shule ya chekechea itakuwa na mpango wa COVIDSafe. Hii 

ikiwemo ni pamoja na hatua za kiafya pamoja na usalama zilizowekwa, kama vile kusafisha 

chumba na vifaa. 

 

Kwenda kwenye malezi ya watoto au shule ya chekechea ni muhimu kwa watoto wote. 

Wanapaswa kuhudhuria kwa sababu ni muhimu kwao kujifunza pamoja na maendeleo yao. Ni 

muhimu sana kumtayarisha mtoto wako ili awe tayari kuanza masomo ya Maandalizi mnamo 

2021. 

 

Shule zitakuwa tayari kwa watoto wanaoanza masomo ya maandalizi 

mnamo 2021.  

 

Muhula wa 1 shuleni utahusu kusaidia watoto ambao hawakuweza kuhudhuria shule ya 

chekechea ya watoto wa miaka minne kama ilivyopangwa mwaka huu. 

 

Shule ya chekechea pamoja na shule za kawaida zinafanya kazi pamoja ili kusaidia familia yako 

pamoja na mtoto wako ili apate mpito kwenda kwenye masomo ya maandalizi mnamo 2021. 

 

Shule zinafanya vitu vingi ill kuwasaidia watoto kuanza masomo ya Maandalizi mnamo 2021, 

ikiwemo ni pamoja na: 

 Ziara za shule mtandaoni pamoja na darasani  



 

 

 3 

 Video ya ‘Kukutana na mkuu wa shule’ 

 Mkutano wa video wa ‘Kutana na timu ya Kuandaa’ 

 Mkutano wa chekechea na Kuandaa mikutano ya walimu 

 Kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa Mwaka 5 ili kuwa marafiki katika maandalizi. 

 

Ikiwa wewe haujasajilisha mtoto wako ili kuanza masomo ya Maandalizi mnamo 2021, sisi 

tunakuhimiza uwasiliane na shule sasa hivi. Ni vizuri kumsajilisha mtoto wako kwa haraka 

iwezekanavyo. Idara ya Elimu na Mafunzo ina habari muhimu kuhusu kuanza shule zilizo kwenye 

tuvuti yao 

 

Wewe unapaswa kuzungumza na wafanyakazi wa shule ya mtoto wako kuhusu jinsi Maandalizi 

yatakavyoonekana mnamo 2021. 

Mwalimu wa chekechea ya mtoto wako pia anaweza kusaidia kupanga mabadiliko ya mtoto wako 

kutoka shule ya chekechea hadi shuleni za kawaida. 

 

Je, unahitaji mkalimani? 

Uliza shule ya chekechea yako ikuandalie mkalimani kwa kupiga simu 9280 1955 au kwa 

kutembelea tuvuti hii. 

 

Vitu unavyoweza kufanya ili uwe na afya na salama 

 

Huduma ya mtoto wako au shule ya chekechea itakusaidia wewe kuweka watoto wako pamoja na 

familia yako salama kwa 

 Kuangalia joto la watoto wanapofika kituoni au katika shule ya chekechea kila siku 

 Kusafisha majengo pamoja na vifaa mara kwa mara  

 Kuwauliza watu wazima kuvaa vinyago vya uso  

 Kuhimiza watoto au wazazi ambao wanajihisi wagonjwa kukaa nyumbani.  

 

Sisi tunakuuliza pia uzungumze na familia yako kuhusu kufanya usafi nyumbani ikiwa ni pamoja na 

 Kunawa mikono au kutumia dawa ya kusafisha mikono kabla ya kuja kwenye malezi ya 

watoto au shule ya chekechea 

 Kuvaa kinyago cha uso wakati wowote ule unapotoka nyumbani, pamoja na huduma ya 

watoto au shule ya chekechea 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.languageloop.com.au/
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 Kukaa umbali wa mita 1.5 kutoka kwa watu ambao hawaishi nawe. Hii ni ikiwemo ni 

pamoja na wafanyikazi na familia zingine kwenye utunzaji wa watoto wako au shule ya 

chekechea  

 Kukohoa pamoja na kupiga chafya kwenye kitambaa au kiwiko. Osha mikono yako kila 

wakati baada ya kukohoa au kupiga chafya  

 Kukaa nyumbani ikiwa unahisi ni mgonjwa. Ikiwa unajihisi mgonjwa, wewe unapaswa 

kupimwa virusi vya coronavirus (COVID-19). Kukaa nyumbani hadi utakapojihisi vizuri tena. 


