Shule za Umma za Salem-Keizer:

Hisia za Kijamii & Afya ya Huduma kwa Tabia
Maono yetu: Wanafunzi wote wanahitimu na wameandaliwa kuwa na maisha yenye mafanikio

Mwanzoni wa mwaka wa shule 2016-17, Shule za Umma za Salem-Keizer, kama wilaya nyingine ndani ya majimbo, ilishuhudia ongezeko
la namba ya wanafunzi ambao wanapata shida kujidhibiti na kulinda hisia zao, mara kwa mara kumetokea usumbufu au kufanya maamuzi
ya siyo sahihi wakati wa shule. Viongozi wetu wa wilaya na wafanyakazi waligundua haraka hisia za kijamii/afya ya akili kwa wanafunzi
wetu ni muhimu kama maendeleo ya utambuzi/elimu. SKPS waliweka jitihada na kipaumbele kwenye kujifunza hisia za kijamii (SEL) na afya
ya huduma kwa tabia na kumsaidia pamoja na kwenda sambamba na ufundishaji wa darasani, ambao utaanzisha falsafa mzima ya mtoto
kujifunza. Kuanzia fall ya mwaka 2016, SKPS wamekuwa na mfuko wa kusaidia hisia ya kijamii na afya ya huduma kwa tabia, kuanzia takribani
$18,000,000 kwa mwaka mpaka $38,000,000 kila mwaka.
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Msaada wa Moja kwa
Moja kwa Wanafunzi

Msingi: Shule zote zina mtaalamu wa tabia na
mshauri
Washirika kwenye Afya ya Akili pamoja na
Marion, Polk & Trillium kwenye ndani ya (shule
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Kuanzishwa Kituo cha Mwingiliano wa Tabia
Kuanzishwa Ofisi ya Kujifunza ya Tabia
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Kuongeza waaguzi wa afya ya akili: Kuongeza
idadi ya namba za shule zinazotoa huduma ya
afya akili (mashuleni zaidi ya 45)
Kupachika mfumo wa tabia ndani ya mashule.

Kuongeza namba za shule zinazotoa huduma
ya afya ya akili ili kujumuisha (shule zote 65)
Utangulizi wa kurejeshwa mazoezi ya
kurejesha
Mafunzo ya Upendeleo ulio wazi kwa
watalaamu wote wa tabia & wasimamizi wa
tabia
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JUMLA YA WAFANYAKAZI
WA MUDA WOTE
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Kuanzisha Panorama
Kuanzisha mtaala wa SEL
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Ofisi ya Wilaya na
Wakufunzu wa Wilaya

2018-19
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Namba ya wafanyakazi wa
wilaya wanaoshughulikia
kutoa msaada kwenye
tabia. Inajumuisha

•

Watalaamu watabia 73

•

•

Washauri 118

2021-22

Wakufunzu 8 (Tabia (8),
Wasimamizi, Mandt, n.k.)

•

•

•

53 PAs (PBIS, ENVoY, n.k.)
(Washirika wa programu)

Wasaidizi wa tabia 66
(Wasaidizi kwenye
kufundisha)

•

Wafanyakazi wengine
(mfano, mfanyakazi wa
jamii wa kuzuia kujiua)

•

Wafanyakazi wa jamii 15

•

Wanasaikolojia wa shule 12

•
•

Kuanzisha Utangulizi kwenye Mazoezi ya
Kurejesha mashuleni kama sehemu ya kuanzia

Idadi ya wafanyakazi
shuleni wanaosaidia
kwenye tabia. kujumuisha
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FAHARASA YA HISIA YA KIJAMII NA AFYA YA HUDUMA KWA TABIA
Wasaidizi wa Tabia: Jukumu la msingi wa shule kutoa msaada wa dharura na usaidizi kwenye elimu maalumu darasani
na kwa wafanyakazi wa darasani katika shule zote za wilaya kwa tabia zilizopita kikomo, hali ya matibabu, na ugumu
kwa mwanafunzi kufanya kitu.

Kituo cha Kuingilia Kati Tabia (BIC): Programu imeandaliwa kuwasaidia wanafunzi wanaohitaji msaada kwenye

kudhiti hisia na tabia. Programu ya uwekaji ni ya muda, kwa malengo ya kuwawezesha wanafunzi na ujuzi muhimu ili
kuweza kushiriki na wanafunzi wengine katika mpangalio wa elimu ya jumla.

Wataalamu wa Tabia: Jukumu la msingi wa shule ni kusaidia kujenga uongozi wa shule kwenye kupanga, kutekeleza
na kutathimini kwa ujumla usimamizi wa programu ya wanafunzi na kuchangia mazingira mazuri ya shule kwenye
utamaduni. Wafanyakazi moja kwa moja na wanafunzi kwenye kujifunza hisia za kijamii (SEL) na kuendeleza hisia ya
kijamii na afya ya huduma kwa tabia (SEBH) na wafanyakazi wa shule ili kutengeneza mazingira mazuri na usaidizi
darasani

Mandt: Msaada kwenye tabia ambao mbinu yake ni kufundisha watu wazima jinsi ya kutatua na kutuliza mwanafunzi
kabla tabia yake haijabadilika na kuwa tatizo la hatari. Mandt anatetea kutoka kudhibiti na mbinu za kulazimisha na
kujidhatiti kupunguza vizuizi na popote inavyowezekana.

Ofisi ya Kujifunza Tabia (OBL): Idara mpya iliyoundwa mwaka wa 2016, OBL ili anzishwa kusaidia shule zenye
wanafunzi wenye SEBH na kuwapatia nyenzo kwenye maeneo yanayohitajika zaidi.

Panorama: Panorama inazisaidia shule na wilaya kusaidia wanafunzi na watu wazima kwenye SEL kwa kujumuisha
utafiti na uchambuzi wa taarifa za data

Kurejesha Mazoea: Sayansi ya jamii imeonyesha jinsi ya kuimarisha mahusiano ya binafsi na pia mwingiliano wa

jamii kwenye jumuiya. Binadamu anahitaji mahusiano yenye haja ya nguvu ya kuishi, na Kurejesha Mazoea inalenga
mahusiano kati ya mtu mzima na mwanafunzi kwenye kukabiliana na tabia. Kurejesha mazoea, ingawa ni mpya katika
sayansi ya jamii, imekuwa na mizizi ndani ya jumuiya za kiasili duniani kote.

Mshauri wa Shule: Jukumu la msingi wa shule ni kupanga, kutangaza na kutoa kwa upana, mwendelezo wa programu
yenye muongozo na ushauri kuwasaidia wanafunzi kwenye maeneo ya mafanikio ya kimasomo, maamuzi ya kazi, ukuaji
wa kibinafsi wa kijamii na mchango wa jamii.

Mwanasaikolojia wa Shule: Jukumu la kumuwezesha mwanafunzi kuweza kufaidika na fursa za elimu kwa kufanya
tathmini ya elimu ya kisaikolojia, kujiingiza kwenye huduma za ushauri, kutoa mafunzo kwa wafanyakazi, na kutoa
huduma moja kwa moja kwa wanafunzi na wafanyakazi. Wanasaikolojia wa Shule wanashirikiana na walimu, wazazi
na wenye taaluma nyingine kutengeneza mazingira salama, yenye afya na kusaidia kusoma ambayo yanahamasisha
muongano wenye nguvu kati ya nyumbani, shule na kwenye jamii.

Mfanyakazi wa Jamii wa Shule: Jukumu la msingi au kwenye ngazi ya wilaya ambayo inashirikiana na wafanyakazi

wa shule, wazazi, wanafunzi na wakala wa jamii, kusaidia kufanikisha elimu ya mwanafunzi na mafanikio baina ya watu.

Hisia za Kijamii na Afya ya Tabia (SEBH): Kijamii, hisia, tabia na afya ya akili na ustawi ambao unaathiri jinsi

tunavyofikiria, kujisikia, kuwasiliana, kutenda na kujifunza. SEBH inachangia kwenye uthabiti, mahusiano, msongo wa
mawazo na kihisia, na uchaguzi wetu. Maarifa na ujuzi katika kukuza na kusaidia SEBH inajumuisha: Uelewa Binafsi,
Usimamizi Binafsi, Maamuzi ya Kuwajibika, Ufahamu wa Kijamii, na Ujuzi wa Mahusiano unaosaidia ustawi na mafanikio
ya elimu.

Kujifunza Kihisia za Jamii (SEL): SEL ni mchako kupitia watu kupata na kutumia maarifa, ujuzi na tabia kuendeleza
utambulisho wenye afya kudhitibi hisia, kufikia malengo binafsi na pamoja, kuhisi na kuonyesha huzuni kwa watu
wengine, kuanzisha na kuendeleza mahusiano yenye msaada, na kufanya maamuzi ya kuwajibika na kujali. SEL inajali
matokeo mazuri
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