
Toleo la habari za manispaa ya Nurmijärvi, tarehe 26 Februari 2021          
 
Madarasa ya viwango vya shule vya 7-9 katika Nurmijärvi yatatekeleza mafunzo ukiwa mbali 
kuanzia tarehe 8-28 Machi, na mafunzo ukiwa mbali kwa shule ya upili ya juu huanza tayari 
tarehe 1 Machi  

Waziri Mkuu wa Finland amezungumzia kutangaza hali ya hatari na Rais wa Jamhuri, na Serikali 
iko tayari kutangaza hali ya hatari. Serikali imeamua kwamba Finland itafungwa kwa muda wa wiki 
tatu kuanzia tarehe 8-28 Machi. Manispaa ya Nurmijärvi inafanya maandalizi yake ya kutekeleza 
vizuizi na mipango mipya.  

Madarasa ya viwango vya shule vya 7-9 yatatekeleza mafunzo ukiwa mbali kuanzia tarehe 8-
28 Machi, mafunzo ukiwa mbali kwa shule ya upili ya juu yanaanza tarehe 1 Machi  

Serikali imesema (25 Februari) kwamba maeneo yote ambayo yako katika hatua ya kueneza au 
kuongeza kasi ya uenezaji wa janga yanapaswa kuhamia kwa mafunzo ukiwa mbali katika shule 
ya sekondari ya chini na ya juu. Elimu ya mapema na utunzaji (pamoja na elimu ya mapema 
kabla ya msingi) na madarasa ya viwango vya 1-6 ya elimu ya msingi yataendelea na mafunzo ya 
kuwepo.  

Nurmijärvi imeanza kufanya maandalizi ya mafunzo ukiwa mbali kwa madarasa ya viwango vya 7-
9 ya elimu ya msingi kuanzia Jumatatu tarehe 8 Machi na kuendelea. Katika wiki la 9, tutaendelea 
kufuata mtindo ambao uliwasilishwa mapema, ambao unazingatia mapendekezo na vizuizi kwa 
janga la virusi vya korona. Habari zaidi juu ya mipangilio ya kiutendaji itatolewa mnamo wiki ya 9 
katika Wilma, na pia kwenye ukurasa wa nyumbani wa manispaa ya Nurmijärvi na kwenye 
mitandao ya kijamii.  

Elimu ya juu ya sekondari katika Shule ya Upili ya Nurmijärvi tayari inahamia kwa mafunzo ukiwa 
mbali mnamo Jumatatu tarehe 1 Machi. Mafunzo ukiwa mbali kwa elimu ya sekondari ya juu 
yataendelea hadi tarehe 30 Machi, na kufuatiwa na wiki ya utathmini. Lengo la hatua hii ni 
kuhakikisha upangiaji wa uchunguzi wa mitihani. Shule ya Upili ya Nurmijärvi itatoa habari zaidi 
juu ya mipango katika Wilma mnamo Ijumaa tarehe 26 Februari.  
 
Wanafunzi watakuwa na mafunzo ya kuwepo mnamo tarehe 8–28 Machi 

Wanafunzi ambao wana msaada wa mahitaji maalum na mwanafunzi katika elimu ya maandalizi 
watakuwa na mafunzo ya kuwepo pia mnamo tarehe 8-28 Machi. Mafunzo ya kuwepo pia 
yanatolewa kwa wanafunzi wa elimu ya msingi inayobadilika (JOPO). Shule zitatuma habari zaidi 
juu ya mipango ya kufundisha katika Wilma mnamo wiki ya 9.  

Chakula cha mchana cha shule pia kitatolewa wakati wa mafunzo ukiwa mbali 

Wakati wa kipindi cha mafunzo ukiwa mbali cha tarehe 8–28 Machi wanafunzi wana haki ya 
kupata chakula cha mchana cha shule. Chakula cha mchana cha shule pia kitatolewa kwa wanafunzi 
wa Shule ya Upili ya Nurmijärvi kuanzia wiki ya 10 (Jumatatu tarehe 8 Machi). Chakula cha 
mchana cha shule kinaweza kuchukuliwa katika wiki ya 9 na kinahitaji kuagizwa mapema. 
 
Manispaa huandaa chakula cha mchana kwa wanafunzi wanaosoma wakiwa mbali ili bidhaa za 
chakula zinaweza kusambazwa mara moja kila wiki mnamo Jumatatu kuanzia saa 3 alasiri hadi saa 
6 jioni katika malango kuu ya Shule ya Urheilupuiston koulu, Shule ya Nurmijärven yhteiskoulu na 



Shule ya Seitsemän veljeksen koulu. Maeneo zaidi ya kuchukulia chakula yanaweza kuongeza 
yanapohitajika. 
Bidhaa za chakula binafsi cha wiki moja zina vyakula vilivyotayarishwa na Aleksian Pata. Bidhaa 
zinajumuisha kilo 1 ya supu, na kilo 1 ya mchuzi. Pia kutakuwa na pakiti moja ya mchele au pasta. 
 
Wazazi au walezi wa wanafunzi au wanafunzi wenyewe wa elimu ya juu ya sekondari huagiza 
bidhaa za chakula binafsi kwa kutumia fomu ya oda ya kidijitali inayokwenda kwa Wilma. Kiungo 
cha oda kitaanza kufanya kazi saa za mchana Jumatatu tarehe 1 Machi, na ujumbe tofauti utatumwa 
kwa Wilma mara tu kiungo kinaanza kufanya kazi. Kwa wakati uo huo, hitaji la maeneo ya ziada ya 
kuchukulia chakula linatafitiwa na habari zaidi kuhusu oda za mahitaji maalum ya chakula 
zinatolewa. 
Mpangilio wa kuagiza na kuchukuwa oda: 
 
 
  Agiza oda kufikia Siku ya kuchukuwa 
Chakula cha mchana kwa 
mafunzo ukiwa mbali katika 
wiki ya 10 

Jumatano tarehe 3 Machi Jumatatu tarehe 8 Machi 

Chakula cha mchana kwa 
mafunzo ukiwa mbali katika 
wiki ya 11 

Jumapili tarehe 7 Machi Jumatatu tarehe 15 Machi 

Chakula cha mchana kwa 
mafunzo ukiwa mbali katika 
wiki ya 12 

Jumapili tarehe 14 Machi Jumatatu tarehe 22 Machi  

  
Mara oda ikishaagizwa, inasalia kufanya kazi na oda inaweza kukatizwa kwa kutuma barua pepe 
kwa aleksia@nurmijarvi.fi 
 
Athari kwa maburudani ya watoto na vijana 
 
Wakala wa Usimamizi wa Serikali ya Kikanda wa Kusini mwa Finland (AVI) anaandaa uamuzi 
ambao pia utaathiri maburudani na mikusanyiko ya watoto na vijana katika Nurmijärvi. Manispaa 
ya Nurmijärvi inatoa habari zaidi juu ya athari za ndani za taarifa za Serikali na maamuzi ya AVI 
mnamo mchana wa Ijumaa tarehe 26 Februari.        
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