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wazazi wapendwa
Kama unavyojua, Mkoa wa Manitoba umeanzisha Muswada wa Sheria ya 64,
Sheria ya Elimu ya Kisasa ili kuboresha matokeo ya wanafunzi, chini ya nguzo nne
za utawala na uwajibikaji, matokeo ya hali ya juu ya ujifunzaji, wanafunzi walio
tayari siku zijazo na ubora katika ufundishaji na uongozi.
Wakati Idara ya Shule ya Winnipeg inashiriki maoni mengi sawa juu ya hatua
muhimu za kipaumbele zinazopendekezwa na mkoa kuboresha matokeo ya
wanafunzi, vitendo lazima viunganishwe na kile kitakachofaidika na mahitaji ya
kipekee ya kusaidia jamii zetu za shule.
Inasikitisha kwamba Serikali ya Mkoa imesema lengo la marekebisho kamili ya
mfumo wa elimu ni kuhakikisha wanafunzi wetu wana ufaulu bora zaidi nchini
Canada ndani ya miaka mitano ijayo. Katika WSD, data ya Mkoa imeonyesha
wanafunzi wetu wamepata faida sawa na kuzidi maana ya mkoa. Ni imani yetu
kuwa kufaulu kwa mtoto hakutegemei idadi lakini badala yake, kutoa mazingira ya
kujifunzia ambayo yanakuza ukuaji wa uwezo wa kila mwanafunzi na inatoa fursa
sawa ya kukuza maarifa, ujuzi, na maadili muhimu kwa ushiriki wa maana katika
jamii ya kimataifa na anuwai. Ubora unaonekana tofauti kwa kila mwanafunzi na
mfumo wa elimu wa K hadi 12 lazima uunga mkono wanafunzi na programu na
huduma ambazo ni tofauti sawa.

Muswada 64 unaharibu utawala wa sasa wa bodi ya shule ambayo inaruhusu bodi
za shule kushughulikia mahitaji ya mitaa ya jamii za shule na kutoa mipango,
huduma na msaada ili kuhakikisha kuwa mtoto ana vifaa vyote muhimu kufanikiwa
shuleni na kwingineko.
Wajumbe wa Bodi wanaamini kwamba uadilifu wa WSD lazima udumishwe kama
ilivyo sasa ili wanafunzi na wazazi waweze kuhakikishiwa kiwango sawa cha
programu na huduma ambazo wanapata katika WSD.

Mabadiliko makubwa katika utoaji wa elimu yana uwezo wa kuondoa maamuzi ya
shuleni, kuzifanya bodi za shule kuwajibika na uwazi na kutenga fedha ya kusaidia
mipango na huduma kwa wanafunzi kulingana na mahitaji ya hapa. Ina uwezo wa
kuwa mfano wa viwandani wa elimu ambapo usawa, ujifunzaji na ufundishaji sio
chaguo la mtu binafsi.
Ningekuhimiza kutoa maoni yako kwa serikali ya mkoa na ujiunge na mashirika
mengine kuhimiza Serikali ya Mkoa kuhifadhi umuhimu wa uamuzi wa kimasomo
wa shule kote Manitoba, tathmini upya wa utawala na mfano wa mkoa, ujumuishe
idadi ya wanafunzi na uwakilishi wa jamii ya shule. , haswa kwa Jiji la Winnipeg.
Wako wa kweli,
Betty Edel
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