
AspenMaoni za 
Kupanga & Ripoti za Maendeleo 

KARATASI YA MAONI 
KODI YA MAELEZO YA 

   1.  Mtoto wako anaonyesha kuboreshwa kwa vipimo  

   2.  Mwanafunzi anaonyesha kuboreshwa kwa kazi ya mradi  

   4.  Jitihada za ziada zinazotolewa darasani 

   6.  Inafanya kazi vizuri na wengine  

   9.   Mwanafunzi kukidhi mahitaji yote muhimu  

   11.msimu wa  Mradi wajoto haujakamilika  

   12.  Mtoto wako anafanya kazi kwa uangalifu darasani 

   13   Kuboresha kwa utulivu 

   14   Kazi nzuri, mwanafunzi aliye na motisha  

   15   Mtoto wako anafanya kazi kwa uwezo  

   16   Mtoto wako ni raha kuwa katika darasa la  

   17   Mtoto wako anashiriki darasani mara kwa mara  

   18   Mtoto wako anaigiza katika anuwai ya AB  

   19    Mtoto wako anatumbuiza katika anuwai ya BC  

   21    Mtoto wako anafanya kazi katika CD mbalimbali 

   30    Bora ya jaribio / jaribio darasa zinahitajika 

   31   Regular darasa mahudhurio muhimu 

   32    Bora ya kazi ya nyumbani inahitajika  

   33    wako mahitaji ya mtoto kuonyesha mmadini juhudi  

   35   ya mahitaji ya Wanafunzi wa kuleta classwork hadi sasa  

   37   Tafadhali call kwa uteuzi 767-4616  

   38   Hakuna mabadiliko ya mavazi kwa Elimu ya Kimwili  

   40   Mtoto wako yuko katika hatari ya kufeli 

   41   Mtoto wako kwa sasa anashindwa 

   42   Mtoto wako hafanyi kazi kwa uwezo  

   43   Mtoto wako anaweza kutumia vyema wakati wa darasa  

   47   Make-up kazi inahitajika  

   48   Mahitaji ya kushiriki kwa bidii zaidi darasani  

   53   Mtoto wako anapendana sana  

   54   Mtoto wako huja akiwa hajajitayarisha darasa la  

   55   Mahitaji ya kufanya majaribio na/au maswali  

   57   Kuchelewa darasani ni tatizo 
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   77   Mwanafunzi anatafuta msaada wa ziada 

   78   Mwanafunzi hufanya si kutafuta msaada wa ziada  

   81   Chaguo la kurudia mtihani limetumika  

   82   Chaguo la kurudia mtihani halijatumika  

   83   Imeshindwa kuwasilisha mahitaji makuu ya kozi  

   85   Mwanafunzi alishindwa kukamilisha kazi ya  

   kujipodoa 99   Tafadhali rudisha vifaa vya maktaba vilivyokopwa - C. Dhahabu (mkutubi)  

  100  KiiniSimu / Ipod Mwongozo haufuatwi. 

  101  Inahitajika vifaa darasa lazima kuletwa kila siku.  

  102  Mwanafunzi anafanya maendeleo thabiti kuelekea kufikia viwango vya vigezo.  

  103  Tabia ya mwanafunzihuvuruga mazingira ya kujifunzia.  

  104  Mwanafunzi hutoa msaada kwa wenzao.  

  105  Mwanafunzi anahitaji kuonyesha heshima kwa wengine darasani.  

  106  Mtoto wako anahitaji kuonyesha tabia inayofaa darasani.  

  107  Mwanafunzihakuwasilisha Kazi iliyofanyiwa marekebisho.  

  Jaribio la108  mwanafunzihaliendani. 

  109  Makini na undani zinahitajika katika Kazi.  

  110  Mwanafunzi anahitaji kuchukua jukumu la mali.  

  111  Mwanafunzi lazima aingie kila siku.  

  112  Mwanafunzi lazima aendelee kupata habari mpya za mtandaoni.  

  113  Mwanafunzianadaiwa Kazi katika mtandao wao c.  

  114  Mwanafunzi hajapewa motisha ipasavyo kwa mzigo wa kozi mkondoni.  

  115  Mwanafunzi exls katika online mazingira.  

  116  Mwanafunzi huonyesha kila mara uvumilivu na heshima kwao wenyewe na kwa wengine.  

  117  Mwanafunzilazima aonyeshe uvumilivu na heshima kwa wote 

  118  Wanafunzianachangia kwa jamii yetu na tabia nzuri, inayowajibika.  

  119  Mwanafunzi anahitaji kuonyesha tabia nzuri na inayowajibika kijamii katika jamii yetu ya shule.  

  120  Mwanafunzialipata daraja kwa kazi iliyokamilishwa.  

  121  Mtoto wako anaonyesha kuimarika darasani.  

  122  Mtoto wako anaonyesha kuboreshwa kwa tathmini.  

  123  Vikao vya ziada vya msaadavimependekezwa. 

  124 Chromebook inatumiwa ipasavyo darasani 

  125 Chromebook mara nyingi haijalipishwa 

  126 Mwanafunzi hushindwa kuleta Chromebook darasani 
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  127 Mwanafunzi anaonyesha tabia isiyo ya heshima 

  128 Mwanafunzi anahitaji kuwa mwangalifu zaidi / kulenga katika darasa 

  129 Mwanafunzi anahitaji kuwasilisha vizuri kazi za dijiti 

  130 Mwanafunzi lazima apate mshauri wa Capstone 

  Mwanafunzi 131 anahitaji kuwasilisha kazi kwa wakati 

  132 Mwanafunzi lazima apate mshauri aliyeidhinishwa kwa mradi wa jiwe kuu la jiwe 

  133 Mwanafunzi anahitaji kuwasilisha karatasi ya saa ya kazi ya shamba iliyokamilishwa 

  135 Mwanafunzi anahitaji kutaja vyanzo kulingana na sera ya wizi wa shule 

  136 Mwanafunzi anahitaji kutimiza sehemu ya blogi bila shaka 

  Mwanafunzi 137 hayuko njiani kukamilisha Mradi wa Mwandamizi wa Jiwe la Msingi 

  138 Ukiukaji wa Sera ya Mahudhurio ya Kushindwa kwa Mahudhurio 

  139 Mwanafunzi anahitaji kuzungumza zaidi katika lugha lengwa katika darasa la Lugha za 
Ulimwenguni. 

  140 Kushindwa kumaliza kozi. 

  Kazi ya 141 imegeuzwa ikiwa haijakamilika. 

  Mwanafunzi 142 anahitaji kujizuia kutumia mtafsiri kwenye kazi katika darasa la Lugha ya Ulimwenguni. 

  Mwanafunzi 143 haendi Jumatano kwenye Google Meets / Zoom. 

  144 Mwanafunzi hajamaliza kazi ya kujifunza kijijini. 

  Mwanafunzi 145 hajamaliza kazi ya kijijini kwa wakati unaofaa. 

  Mwanafunzi 146 anahitaji kuboresha ujuzi wa usimamizi wa wakati. 

 Jitihada bora 150 / juhudi zaidi thabiti zinahitajika kwenye kazi ya mbali. 
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