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COLUMBIA HIGH SCHOOL 
Columbia, S.C. 29210  

Shenequa Coles, Principal  

Shule ya nyumbani imekamilika 

Shule ya Shule ya Shule ya Juu ya Shule ya Columbia ni mkataba kati ya shule, wazazi, na 

wanafunzi ambao huelezea majukumu ya kila wadau tunapofanya kazi pamoja ili kuboresha 

mafanikio ya mwanafunzi. Kama jamii ya shule, Columbia High School itazingatia Shule Yake 

Compact kwa viwango vya kitaaluma kusaidia wanafunzi wote na kuwasaidia kufikia ustadi au zaidi 

katika kusoma, kuandika, hisabati na STEM Academies. 

Chini ni njia ambazo kila wadau atajibika kwa kusaidia shule kufikia lengo la mafanikio ya 

mwanafunzi. 

Kama Mwanachama wa Wafanyakazi wa Shule ya Juu ya Columbia, nitakuwa: 

 Kutoa ubora wa juu, ukali, "mazoea bora" maagizo kila siku 

 Tumia data ya mafanikio ya mwanafunzi kufanya maamuzi ya maelekezo na kushughulikia 

mitindo tofauti ya kujifunza ya wanafunzi 

 Unda mazingira mazuri ya kujifunza kwa wanafunzi wote ili kupata mafanikio 

 Kuwasiliana mara kwa mara na wazazi juu ya maendeleo ya mwanafunzi 

 Kufanya mikutano ya wazazi na mwalimu kushughulikia maendeleo ya mwanafunzi wa 

kitaaluma na changamoto za tabia 

 Kutoa fursa kwa wazazi kujifunza kuhusu nyanja tofauti za maisha ya shule ya mwanafunzi 

ili kukuza ushiriki wa wazazi 

 Wazazi kuwakaribisha kama washirika katika elimu ya watoto wao / watoto 

 Kushiriki katika uzoefu wa maendeleo ya kitaalamu unaendelea kuboresha mafundisho ya 

darasa  

 

Kama Mzazi / Mlezi wa Shule ya Juu ya Columbia, nitasaidia kujifunza kwa mtoto 

wangu kwa njia zifuatazo: 

 Hakikisha kwamba mtoto wangu huenda shule mara kwa mara na kwa wakati 

 Kuhusika na kushiriki katika shughuli za shule ya mtoto wangu 

 Kutoa nafasi nzuri na nzuri kwa mtoto wangu kufanya kazi zake za nyumbani 

 Walimu wa Karibu kama washirika katika elimu ya watoto wangu 

 Kushiriki katika fursa za kujifunza kuhusu shule, huduma zinazohitajika, na njia 

za kumsaidia mtoto wangu 

 Weka matarajio ya tabia ya mtoto wangu na mtazamo wa kufanya kazi na kujadili 

uzoefu wake wa shule kila siku 

 Tembelea shule ya mtoto wangu mara kwa mara na ushiriki katika mikutano ya 

wazazi na mwalimu ili kuunga mkono mwalimu wote na elimu ya mtoto / watoto 

wangu 
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COLUMBIA HIGH SCHOOL 
Columbia, S.C. 29210  

Shenequa Coles, Principal  

Kama Mwanafunzi wa Shule ya Columbia High, mimi nitakuwa: 

 Kuhudhuria shule mara kwa mara na kwa wakati 

 Jaza kazi zote kwa wakati 

 Walimu wa kuwakaribisha na wazazi kama washirika wakati wanafanya kazi 

kunisaidia kufikia 

 Kushiriki katika shughuli za shule na daima kufanya kazi nzuri 

 Ongea na mzazi wangu (m) / mlezi (kila siku) kuhusu uzoefu wangu wa shule 

 Kutibu wengine kama napenda kutibiwa 
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COLUMBIA HIGH SCHOOL 
Columbia, S.C. 29210  

Shenequa Coles, Principal  

 

Sahihi ya Shule ya Sura ya Sahihi Ukurasa 

Saini yako hapa chini inaonyesha kuwa umehakikishia sera ya kujihusisha wazazi pamoja 

na Compact School-Compact. 

 

Wafanyakazi wa Shule: ___________________ Tarehe: ___________________ 

 

Mzazi: ______________________________ Tarehe: ____________________ 

 

Mwanafunzi: __________________________Tarehe: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


