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Imerekebishwa Novemba 2018  

	 

Taarifa ya Kusudi la Vipawa na Wenye Vipaji  
Kutambua na kukuza wasomi wenye vipawa kupitia mwendelezo wa huduma 
zinazotolewa katika mazingira sahihi na yenye changamoto ya kujifunza na rigor na 
individualization ili kukuza ubunifu, uongozi, na ustawi wa kijamii.  

Ono  
Uzoefu wa kujifunza wa wanafunzi na msaada wa kijamii na kihisia uliotolewa na timu 
za ushirikiano.  

	 
************************************************************************************************************  

Kila mwanafunzi ana elimu sana, tayari kwa uongozi na huduma, na kuwezeshwa kwa mafanikio kama raia 
katika jamii ya kimataifa.  
************************************************************************************************************  

  



  
Fasili  
"Gifted" inamaanisha wanafunzi ambao hufanya au kuonyesha uwezo wa kufanya katika 
viwango vya juu vya mafanikio ikilinganishwa na wengine wa umri wao, uzoefu, au 
mazingira na ambao wametambuliwa chini ya mgawanyiko (A), (B), (C), au (D) wa 
sehemu ya 3324.03 ya Kanuni ya Revised ya Ohio.  
  
Uchunguzi na Tathmini  

• Uchunguzi wa Daraja zima - Wanafunzi katika K-8 watapimwa katika kusoma na 
hesabu mara 2-3 kwa mwaka.  Taarifa ya kitambulisho kipya cha zawadi itatokea 
mnamo Novemba, Februari, na Mei.  Wanafunzi katika daraja la 2 na daraja la 5 
hujaribiwa mnamo Novemba ili kuchunguza uwezo bora wa utambuzi na uwezo 
wa kufikiri ubunifu.  Kwa kawaida, alama hurejeshwa nyumbani mwezi Februari. 

• Upimaji mbadala - Mwanafunzi yeyote katika Grades K-12 anaweza kutajwa kwa 
kupima katika uwezo bora wa utambuzi, maalum wa kitaaluma, au ubunifu wa 
kufikiri hadi fursa za 2 kwa mwaka kwa kupima (ikiwa ni pamoja na uchunguzi 
wa daraja lote).  Pakiti za rufaa na tarehe za mwisho ni mkondoni na zinapatikana 
kutoka kwa ofisi ya Zawadi na Vipaji.  

      Alama hutumwa nyumbani ndani ya wiki 4 za majaribio. 
• Tathmini ya Sanaa ya Visual na Ya Kuigiza - Mchakato wa tathmini ya Sanaa ya 

Visual na Kuigiza ni mchakato wa hatua nyingi ambao hutokea katika mizunguko 
miwili: moja katika kuanguka na moja katika majira ya baridi / spring.  Ruhusa ya 
mzazi inapatikana muda mfupi baada ya dirisha kufungwa na walimu 
wanaomaliza orodha ya wanafunzi mnamo Oktoba / Februari na wanafunzi 
wanaostahili kumaliza mchakato na ukaguzi wao au kuonyesha vipaji mnamo 
Novemba / Machi. 

  
Uhamisho wa Wanafunzi  
Utambulisho wa zawadi katika wilaya nyingine ya shule ya umma ya Ohio 
itatambuliwa na Shule za Columbus City.  Familia zinapaswa kutoa ushahidi wa 
kitambulisho kwa njia ya barua kutoka kwa wilaya iliyopita au nyaraka nyingine.  
Wanafunzi waliotambuliwa kama zawadi na wilaya nje ya Ohio wanaweza 
kutambuliwa huko Ohio ikiwa vipimo vinavyotumiwa ni chini ya umri wa miezi 24 
na wako kwenye orodha ya vyombo vilivyoidhinishwa na Idara ya Elimu ya Ohio.  
Ikiwa upimaji haukidhi vigezo hivyo, mwanafunzi anaweza kutajwa kwa kupima 
ndani ya siku 90 za uandikishaji kwa ombi la mzazi.  

Taratibu za Rufaa  
Katika tukio la wasiwasi, familia zinapaswa kuwasiliana na Mkurugenzi wa Zawadi na 
Vipaji.  Hata hivyo, ikiwa hiyo haijibu wasiwasi, rufaa za matokeo zinapaswa 
kuwasilishwa kwa maandishi ndani ya siku za 30 za taarifa ya matokeo ya mtihani.  
Rufaa zinapaswa kutumwa kwa Mkurugenzi Mtendaji, Ofisi ya Kufundisha na Kujifunza, 
3700 S. High St., Columbus, Ohio 43207.  Mkurugenzi Mtendaji wa Mafunzo na 
Mafunzo atatoa uamuzi wa mwisho ndani ya siku 30 baada ya rufaa.    



	 

	 

	 
Vyombo vya Tathmini Vinavyotumiwa na Wilaya kwa Vitambulisho 

vya Zawadi  
Wilaya hutumia vyombo vya tathmini vilivyoidhinishwa na serikali kwa uchunguzi na 
kitambulisho.  Vyombo vilivyoteuliwa hutegemea eneo la kutathminiwa.  Kata alama 
hutofautiana kwa chombo lakini zinaamuliwa na Idara ya Elimu ya Ohio kulingana na 
vigezo vilivyowekwa na Ohio Revised Code.  Kwa orodha kamili ya vyombo 
vilivyoidhinishwa, tembelea tovuti ya Idara ya Elimu ya Ohio.  Kwa maelezo zaidi ya 
vipimo vinavyotumiwa na Shule za Columbus City, tafadhali wasiliana na Idara ya Zawadi 
na Vipaji.  
  

	 
Mifano	ya	Huduma	ya	Zawadi		

  
Shule za Mji wa Columbus zinahakikisha fursa sawa kwa wanafunzi wote wa wilaya 
waliotambuliwa kama zawadi ya kupata huduma zinazofaa zinazotolewa na wilaya.  
  
Mipango ya Elimu iliyoandikwa  
Wanafunzi wanaopata huduma za zawadi wanahitaji Mpango wa Elimu ulioandikwa 
(WEP).  Madhumuni ya WEP ni kuwasiliana kati ya wataalamu wenye vipawa, walimu 
wa darasa na wazazi kuhusu huduma ya zawadi ambayo mtoto anapokea.  Huduma ya 
zawadi inapaswa kufanana na maeneo ya mtoto (s) ya kitambulisho.  WEPs zinapatikana 
kwa ukaguzi wa wazazi na pembejeo wakati wa Mikutano ya Mwalimu wa Mzazi katika 
kuanguka na spring.  
  
Uondoaji  
Ikiwa mwanafunzi anataka kujiondoa kutoka kwa programu au huduma za vipawa, ombi 
lililoandikwa ni muhimu.  Hii itasababisha mchakato ambao unajumuisha mkutano na 
mwalimu, utekelezaji wa mpango wa kuingilia kati, mkutano wa kufuatilia, na kisha 
uamuzi juu ya uondoaji.  Ombi lazima lisainiwe na mzazi na kuelekezwa kwa 
Mkurugenzi wa Zawadi na Vipaji.  Huduma itaendelea isipokuwa mkurugenzi atapokea 
taarifa ya mzazi iliyoandikwa.  
  
Chuo cha Zawadi cha Columbus  
Wanafunzi wa darasa la 3 hadi 8 wamejiandikisha katika shule yao ya nyumbani 
lakini wanahudhuria darasa siku nzima katika Chuo cha Zawadi cha Columbus.  
Wanafunzi lazima kutambuliwa kama zawadi katika uwezo bora wa utambuzi au 
katika kusoma na hisabati ili kujiandikisha katika programu hizi.  Usafiri hutolewa 
kwa mujibu wa sheria za usafiri wa wilaya.  



  
Sanaa Athari Shule ya Kati / Sanaa ya Hayes &Shule ya Upili ya Kitaaluma  
Wanafunzi waliotambuliwa kama wenye vipawa katika sanaa ya kuona au ya kufanya 
ambao wanahudhuria Shule ya Kati ya Athari ya Sanaa au Shule ya Upili ya Fort 
Hayes wana sanaa iliyoingia katika mpango wa kila siku wa kufundisha.  Wanafunzi 
wanaweza pia kufikia kozi za kipekee za sanaa zilizofundishwa na walimu wa sanaa 
waliohitimu.  
  
Fursa za Shule ya Msingi  
Kusoma kwa Vipawa &Math  
Shule za msingi zimetoa zawadi ya kusoma na madarasa ya hesabu kwa darasa la 3-5 
lililofundishwa na mtaalamu mwenye leseni.  Wanafunzi kutambuliwa kama zawadi 
katika eneo hilo somo au katika mawazo ya ubunifu na alama ya 85th percentile au juu 
juu ya hivi karibuni mtihani wa mafanikio ya kitaifa katika somo hilo inaweza 
kushiriki.  Usafiri hutolewa kwa majengo haya kwa mujibu wa sheria za usafiri wa 
wilaya.  
  
Msaada wa Zawadi katika Shule za Immersion ya Lugha  
Wanafunzi waliotambuliwa kama wenye vipawa katika uwezo bora wa utambuzi 
katika darasa la 3-6 wataingiliana na mtaalamu mwenye vipawa dakika 225 kwa wiki 
katika madarasa yao ya kawaida huko Ecole  
Kenwood Kifaransa Immersion Shule na Columbus Kihispania Immersion Academy.  
  
Fursa za Shule ya Kati  
Kusoma kwa Vipawa &Math  
Chagua shule za kati zimetoa zawadi ya kusoma nguzo na madarasa ya hesabu kwa 
darasa la 6-8 lililofundishwa na mwalimu wa maudhui na mtaalamu mwenye vipawa 
anayetembelea muda.  Wanafunzi kutambuliwa kama zawadi katika eneo hilo somo au 
katika mawazo ya ubunifu na alama ya 85th percentile au juu juu ya hivi karibuni mtihani 
wa mafanikio ya kitaifa katika somo hilo inaweza kushiriki.  Usafiri hutolewa kwa 
majengo haya kwa mujibu wa sheria za usafiri wa wilaya.  
  
Fursa za Shule ya Sekondari  
Uwekaji wa Juu (AP) &International Baccalaureate (IB)  
Shule katika wilaya hutoa safu ya kozi za Juu za Uwekaji.  Kitengo cha Vipawa na Vipaji 
kinaratibu kufuata sheria za Bodi ya Chuo kwa kozi hizi.  Wanafunzi wanaweza kupata 
mkopo wa chuo kama matokeo ya mitihani ya spring AP.  Kozi za ngazi ya chuo cha IB 
na mikopo na diploma za IB hutolewa katika Columbus Alternative HS.    
  
Mikopo ya Chuo Plus  
Wanafunzi wanaweza kuomba kuchukua kozi za chuo katika vyuo vikuu vya ndani 
wakati bado katika shule ya sekondari.  Tafadhali wasiliana na mshauri wako wa 
mwongozo kwa habari zaidi.  



Ubadilikaji wa Mikopo  
• Wanafunzi wa shule ya sekondari wanaweza kupata mikopo kwa ajili ya kozi ya 

shule ya sekondari kupitia njia mbadala, kama vile utafiti wa kujitegemea, kozi za 
nje, mipango ya kujifunza mtandaoni, au upimaji out of the course.  Please visit 
your guidance counselor or the district’s credit flexibility webpage kwa maelezo 
mengine.  

	 

Fursa	nyingine	kwa	wanafunzi		

Kuharakisha Kitaaluma  
Wanafunzi ambao ni kwa kiasi kikubwa juu katika moja au zaidi maeneo ya somo 
inaweza kuwa inajulikana kwa kuongeza kasi kwa ngazi ya pili katika eneo fulani 
somo au ngazi ya daraja ijayo kwa ujumla.  Rufaa lazima zifanywe angalau siku 60 
kabla ya kuanza kwa muhula.  Uwekaji wa wanafunzi utaamuliwa kulingana na sera 
ya kuongeza kasi ya wilaya.  
  
Programu ya Ujuzi wa Kufikiria ya Msingi  
Wataalamu wa urutubishaji wa msingi hufundisha masomo juu ya ujuzi wa kufikiri kwa 
madarasa yote na vikundi vidogo vya wanafunzi.  Hii ni mpango wa majaribio katika 
shule za msingi za 38 kwa wanafunzi wote wa K-2 katika shule zilizochaguliwa.  
  
Fursa za Urutubishaji  
Mifano ya fursa nyingi za utajiri ni Chess, Mkataba wa Uvumbuzi, Kazi za Hesabu, na 
Mjadala.  Wakuu wanatambuliwa juu ya chaguzi hizi na kufanya kazi na wafanyakazi 
kufanya chaguzi za kuchagua kupatikana kwa wanafunzi.  
  
Fursa za majira ya joto  
Orodha ya mwanzo ya fursa za majira ya joto inaweza kupatikana kwenye tovuti ya 
Gifted &Talented huko www.ccsoh.us.  Scholarships zinapatikana kwa familia 
zinazostahiki kupitia Msaada kwa Wanafunzi wenye vipaji katika 
www.supportfortalentedstudents.org na Chama cha Ohio cha Watoto wenye Vipawa 
huko www.oagc.com. 
  
P.A.C.E.  
PACE ni shirika la familia za wanafunzi wenye vipawa huko Columbus na hukutana kila 
mwezi.   
Kwa habari, tembelea www.columbuspace.org au ukurasa wao wa Facebook.  
 


