Taarifa ya Misheni,Maono na Imani
Taarifa ya Misheni
Wilaya ya shule ya Baldwin-Whitehall imejitolea kukuza ubora kupitia mfumo wa
maadili ya jadi, mpango sahihi wa elimu bora na fursa nyingi nyinginezo.

Taarifa ya Maono
Wilaya ya shule ya Baldwin-Whitehall, kwa kushirikiana na wazazi na jamii, inajitahidi
kuwapa wanafunzi wote mpango mkali,wa hali ya juu wa viwango tofauti wa
masomo unaolingana na mahitaji ya wanafunzi wote kwa mazingira bora ya usalama
na wa kujali. Jamii ya elimu wa Baldwin-Whitehall wanataka wilaya ya shule
ambayo:
•
•
•
•

Wanafunzi wote wapate ujuzi wa kuwa watu wa kujielimisha maisha yao yote
kwa ulimwengu ambayo inaendelea kubadilika.
Kila mtoto anaonekana kama rasilimali yetu kubwa na uwekezaji wetu wa
thamani.
Jamii ya elimu wamejitolea kujiboresha kila wakati.
Jamii yote ya elimu wa shule wana ujuzi wa teknolojia.

Taarifa ya Imani
Tunaamini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ya kwamba kila mwanafunzi ana haki ya kujifunza na kupata fursa ya
changamoto iliyo faa ambayo inahusika na masomo.
Ya kwamba ratiba za shule zimeundwa kukidhi mahitaji ya kielimu na kukuwa
kwake mwanafunzi.
Ya kwamba wanafunzi na wafanyikazi wana waheshimu na kuthamini watu
wengine.
Ya kwamba wanafunzi wawe na ujuzi unaofaa ili wajihusishe na ulimwengu
mzima
Ya kwamba matarajio kubwa izingatiwe katika maeneo yote ya wilaya ya shule
hata ikiwa ni shughuli au masomo ya ziada.
Ya kwamba wanafunzi wapewe changamoto ya kuwasaidia kujua uwezo wao.
Ya kwamba mafundisho yanapaswa kuundwa kulingana na mtindo ya ujifunzaji
ya kibinafsi ya mwanafunzi
Ya kwamba ubora wa masomo unapaswa kukuzwa katika kila hatua ya
kufunzwa na kufundishwa.
Ya kwamba wanafunzi na wafanyikazi wote lazima watumie teknolojia mara kwa
mara
Ya kwamba elimu ni jukumu la mwanafunzi,mzazi na jamii kwa pamoja.

•
•
•

Ya kwamba ujifunzaji unapaswa kutokea kazika mazingira ya kujali, wa
kusaidiana na mahali safi.
Ya kwamba watu wa jamii wanapaswa kuwa washiriki katika elimu ya wanafunzi
Ya kwamba shule ni rasilimali ya jamii

