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Të dashur prindër

Për shkak të pandemisë së COVID-19, vendi ynë duhet të përballojë sfida të madha në të gjjtha fushat
e jetës publike dhe të asaj private, të cilat kanë të bëjnë edhe me kufizimet e secilit prej nesh. Në
këtë aspekt kërkohet nga Zyra Arsimore me përparësi nga njëra anë, që ajo të realizojë edhe më tej
mundësinë e shkollimit, dhe nga ana tjetër të bashkëpunojë në eleminimin e përhapjes së koronavirusit. Për këtë arsye janë marrë masa të ndryshme dhe nëpër shkolla po zbatohen që prej disa
muajve konceptet shkollore. Ne falenderojmë nga zemra secilin prej jush për mirëkuptimin dhe
bashkëpunimin tuaj për zbatimin e masave përkatëse të mbrojtjes!
Shkollat vazhdojnë të kenë nevojë për bashkëpunimin tuaj, me qëllim për t´a përballuar me sukses
këtë krizë. Për këtë arsye ju bëjmë lutje sërisht, që në ambjentet e shkollës të keni parasysh këto
pika:


Nxënëset dhe nxënësit duhet të qëndrojnë në shtëpi, në rast se kanë ndonjë sëmundje.



Në rast se ju vetë, si prindër, keni shfaqur simptoma të sëmundjes me korona, ju lutem prisni
në çdo rast rezultatin e testit, para se t´a dërgoni fëmijën tuaj sërisht në shkollë.

Shkollat po përpiqen me të gjitha mënyrat që të eleminojnë përhapjen e korona-virusit. Për këtë
arsye janë marrë masa të tjera shtesë, me qëllim për të mund të shmangur përzierjen e klasave në të
gjitha fushat. Qëllimi ynë është reduktimi i mundshëm i zinxhirit të ngjitshmërisë me këtë virus dhe
një sigurim i mundshëm i Contact Tracing.
Të gjitha këto kufizime të jetës „normale“ shkollore i vë të gjithë personat e involuar këtu, por edhe
të gjithë nxënëset dhe nxënësit, përpara një prove të vështirë dhe sifiduese durimi. Por, shëndeti i
banoreve dhe i banorëve, tek të cilët numërohen edhe nxënëset dhe nxënësit, kanë një prioritet të
lartë. Ne po përpiqemi me të gjitha mënyrat që të ruajmë mësimdhënien me pjesëmarrje në shkollë,
nëpërmjet respektimit të masave të sigurisë. Duhet të shmangim mundësisht një mbyllje e shkollës,
siç u bë në Mars 2020, me qëllim për të siguruar pjesëmarrjen në institucionet e arsimimit në
sektorin e shkollimit të detyruar, për të mundësuar shkollimin e nxënëseve dhe të nxënësve si dhe
për të lehtësuar edhe në të ardhmen prindërit, sa më shumë që të jetë e mundur. Për këtë qëllim, të
dashur prindër, të dashur nxënëse dhe nxënës, ne kemi nevojë edhe më tej për përkrahjen tuaj gjatë
zbatimit të masave për luftimin e kësaj pandemie.
Qëndroni të shëndetshëm dhe kini kujdes!

Arnold Kind, Zyrtar
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