Karibu tena kwenye Video ya Shule
Halo, kila mtu. Huyu ni Dk Robert Kobylski, na inanipa furaha kubwa kusema kuwakaribisha kwa
mwaka mpya wa shule.
Najua wafanyikazi wetu wana hamu ya kuona wanafunzi, na tunafurahi sana juu ya fursa ambazo
ziko mbele yetu tunapoanza mwaka mpya wa shule. Ilikuwa karibu mwaka mmoja uliopita
kwamba niliteuliwa msimamizi wa wilaya hii na kujitambulisha kwako na kwa jamii kwa mara ya
kwanza kabisa.
Mafanikio mengi njiani, wote na wanafunzi wetu na wafanyikazi na jamii, lakini kama unavyojua,
kumekuwa na changamoto kila mwaka, haswa kuelekea mwisho wa mwaka jana na virusi.
Walakini, jambo la kwanza ninahitaji kusema ni asante kwa familia na wanafunzi. Uvumilivu wako
nasi kama mfumo wa shule, kama tunavyofanya upya mfumo wetu wote wa shule kutoka chini,
umethaminiwa sana. Walimu wetu, na wafanyikazi wetu wote, wamefanya kazi kwa bidii sana
kuhakikisha kuwa tunampa kila mwanafunzi katika jamii hii fursa ya kupata elimu bora. Kulingana
na kazi kutoka kwa chemchemi iliyopita na msimu huu wa joto, nina imani kabisa kwamba tutazidi
tena matarajio yako kwa elimu tunapoanza mwaka mpya wa shule.
Sababu nyingine ambayo najua iko kwenye akili ya kila mtu ni afya na usalama. Kama mfumo
wa kielimu, tulitumia nguvu nyingi na umakini na pesa, kuhakikisha kwamba tunayo itifaki za
usalama mahali pa shule zetu zote na madarasani.Michakato ambayo tumeweka yote imeundwa
kuweka wafanyikazi na wanafunzi salama ili waweze kuzingatia masomo yao.
Una neno langu kwamba tutafanya kila linalowezekana kuweka kila mtu salama na mwenye afya
kadri mwaka unavyoendelea. Mwaka huu, tuna mifano mpya ya mafundisho, tuna mpango wa
mkondoni tu, ambao familia zetu nyingi zimeamua kushiriki.
Tunayo pia aina ya ujifunzaji mseto, ambayo itakuwa uzoefu mpya kwa wanafunzi wetu wote,
kwa mfano wowote ambao wameamua. Lakini tunafurahi kuwa modeli hizo zote mbili zitakuwa
fursa bora za utoaji wa mafunzo, na najua walimu wetu wamefanya kazi kwa bidii sana kuufanya
huu, tena, uwe mwaka wenye tija na wenye kutosheleza.

Kwa hivyo lengo langu ni kuingia shuleni, na kukutana na waalimu, na kukutana na wanafunzi,
na natumai kweli siku moja hivi karibuni tunayo nafasi ambapo tunaweza kushiriki katika
maingiliano ambapo naweza kukuona ana kwa ana, na tunayo nafasi kuwa na mazungumzo hayo
ya karibu zaidi.
Kwa hivyo tena, ninawatakia nyote mwaka wa shule uliofanikiwa na uliofanikiwa, na kama
kawaida, kuwa salama.

