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Swahili 

Kiswahili 

 

KURUDIA NGAZI YA MWAKA: HABARI KWA 
FAMILIA  
Karatasi hii ya ukweli hutoa habari kwa wazazi na walezi juu ya wanafunzi wanaoendelea hadi ngazi 
ya mwaka ujao wa shule. 

KUENDELEA KWENYE NGAZI YA MWAKA UJAO WA SHULE  

Kurudia mwaka wa shule wakati mwingine hufikiriwa kama njia kwa wanafunzi ambao hawafaulu 
vizuri kama na wenzao ili kupata mbele au kukomaa kwa muda ziada wa miezi 12. 

Walakini, utafiti na ushahidi unaonyesha kuwa, mara nyingi, kurudia mwaka kawaida haifaidi 
wanafunzi, na sio njia nzuri ya mwanafunzi kufikia tena elimu yao. Wanafunzi wanaorudia mwaka 
wana uwezekano mkubwa wa: 

• Kupoteza kujiamini katika kujifunza kwao, kukuza mitazamo hasi kuelekea shule, kujistahi 
kidogo, na kuonyesha tabia za kukera na za kuvuruga. 

• Kuacha shule kabla ya kumaliza na kuwa na uwezekano mdogo wa kuendelea na masomo ya 
vyuo vikuu. 

• Kukaa nyuma ya wenzao ambao wanaendelea, hata baada ya kumaliza mwaka wa ziada wa 
masomo. 

Kurudia mwaka inaweza kuwa chaguo bora kwa mwanafunzi, katika hali za kipekee tu. 

 

KUWASAIDIA WANAFUNZI WETU KUENDELEA  

Badala ya kupendekeza wanafunzi warudie ngazi ya mwaka, shule zinatumia mikakati ya kufundisha 
ambayo inatumia ushahidi bora unaopatikana kusaidia wanafunzi kuziba mapengo yoyote ya 
kujifunza na kukidhi mahitaji yao ya kujifunza. 

Katika Kipindi cha 4, shule zitahakikisha kuwa zinatambua viwango vya kufikia vya wanafunzi, 
kutathmini ikiwa wamefanya maendeleo makubwa kuliko inavotarajiwa, kiwango cha maendeleo 
kinachotarajiwa, au wameanguka nyuma. 

Kwa wanafunzi ambao wanahitaji kupata mbele tena, mradi wetu wa shule umepangwa kuwasaidia 
katika Kipindi cha 4 na pia katika mwaka unaofuata. 

Ikiwa una wasiwasi juu ya maendeleo ya mtoto wako shuleni, unapaswa kuwasiliana na mwalimu 
wa mtoto wako au mwalimu mkuu wa shule kujadili jinsi shule itamsaidia mtoto wako kuwa tayari 
kuendelea hadi ngazi ya mwaka ujao. 
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SERA YA KURUDIA NGAZI YA MWAKA  

Sera ya Idara ya Elimu na Mafunzo (Department of Education and Training) juu ya kurudia mwaka 
inasema kuwa: 

• Shule zinapaswa kusogeza wanafunzi kila mara hadi ngazi ya mwaka ujao na kikundi cha 

wenzao. 

• Kurudia ngazi ya mwaka kunaweza kutokea tu katika hali za kipekee. 

 

Ili kusoma sera, nenda kwa: https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy. 

Walimu wakuu hufanya uamuzi wa mwisho juu ya maendeleo au kurudia ngazi ya mwaka. Wakati 
mwalimu mkuu anapoamua kurudia ngazi ya mwaka inahitajika kwa faida ya muda mrefu ya 
mwanafunzi, mwalimu mkuu atakuuliza umruhusu mtoto wako arudie ngazi ya mwaka. 

 

MALALAMIKO YA MZAZI/MLEZI  

Ikiwa umeomba kwa mtoto wako arudie ngazi ya mwaka na hajaridhika na maelezo ya mkuu, 
ushahidi ambao wametoa au uamuzi wao, unaweza kuwasilisha malalamiko kufuatia sera ya 
malalamiko ya shule yako. 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy

