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Maagizo ya mahojiano ya kwanza kwa wanafunzi wageni 

wahamiaji waliowasili 

 

 

(Kiswahili – Übersetzung durch externen Anbieter) 

  



 

2 

Tarehe:      

I. Data ya kibinafsi 

Jina la mwisho, Jina lwa kwanza:    ________ 

Jinsia : mwanaume □  mwanamke □ 

Umri:    

Nchi ya asili:           

Tarehe ya kuwasili:           

II. Uzoefu wa shule ya awali 

Ujuzi wa kusoma na kuandika: 

katika hati ya Kilatino: 

Ndiyo □  Hapana □ 

Ndiyo □  Hapana □ 

Hati zaidi/nyingine:  

 

 

 

Toa maoni kuhusu mfano wa hati  

ya mwanafunzi (angalia  

kiambatisho, uk. 7):  

 

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

 

Muda wa mahudhurio 

ya   

shule ya awali nchini  

Ujerumani na 

ng'ambo: 

 

 
 

Muda Nchi Shule / aina ya shule 
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Masomo katika shule za awali: 

□ Kijerumani                    Miaka                            Saa kwa wiki 

□ Hisabati                         Miaka                            Saa kwa wiki 

□ Kingereza                      Miaka                            Saa kwa wiki 

 □ Sanaa 

 □ Historia 

 □ Biolojia 

 □ Fizikia 

 □ Michezo 

□ Kemia 

□ Siasa 

□ Dina 

□ Sayansi ya elimu 

 

Masomo zaidi nchini Ujerumani na ng'ambo (ikiwa yapo, kabla na wakati wa kipindi  

cha mafichoni): 

           

            

Mapendeleo ya masomo fulani / maeneo ya mvutio: 

            

Je, kuna vyeti vyovyote vilivyopo (shule) vilivyochunguzwa ili kuweza kutambuliwa?  

Ndiyo □   Hapana □  

Nyingine:            

III. Mazoea ya lugha katika nchi ya asili 

Na familia 

Na marafiki 

Na mamlaka 

Katika taasisi za elimu 

Ujuzi zaidi wa lugha 
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IV. Ufahamu wa lugha ya Kijerumani 

Ulijifunza wapi Kijerumani? 

Muda na upeo wa masomo ya Kijerumani 

 

Usaidizi wa ziada nje ya shule 

      

      

      

      

      

Mtu wa kuwasiliana naye 

      

      

      

V. Vivutio vya muda wa burudani 

Michezo 

Muziki 

Sanaa 

Kazi za mikono 

Kuvutiwa na vilabu vya humu 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Nyingine            

VI. Tajiriba ya kazi nchini Ujerumani na ng'ambo (ikiwa ipo, kabla na wakati wa 

kipindi cha mafichoni): 

Mafunzo ya awali 

            

            

 

Tajiriba ya kazi ya awali  
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VII. Matamanio ya kielimu na kikazi ya baadaye 

            

            

            

VIII. Mtu wa kuwasiliana naye 

Jina:      Simu:     

    

Anwani:      

     

Barua 

pepe: 

 

    

    

IX. Misaada inayopatikana 

Simu mahiri zenye uwezo wa 

kupata Intaneti 

Kompyuta yenye uwezo wa kupata 

Intaneti 

Kamusi katika lugha msingi 

Nyingine 

□ 

 

□ 

 

□ 

       

       

X. Eneo la masomo 

Je, una nafasi nyumbani ambapo unaweza kufanya kazi yako ya nyumbani? 

            

            

            

Ungependelea kufanya kazi yako ya nyumbani pamoja na wengine shuleni? 
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XI. Uzoefu wa shule ng'ambo 

Je, ulifurahia kwenda shuleni?       

            

             

 

Ulipenda nini kuhusu shule? 

           

             

 

Ni nini hukupenda kuhusu shule? 

           

             

 

XII. Manukuu kuhusu mahojiano 
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Kiambatisho 

Uzoefu wa awali wa elimu - Kuandika sampuli ya mwanafunzi 

 

Jitambulishe mwenyewe kwa kiufupi kwa Kijerumani. 

            

            

            

            

            

 

 


