
 

 

Plani i Rihapjes per vitin shkollor 2020-2021  
 

Data e Dorezimit: 24 korrik 2020 

Emri I LEA: Shkollat Publike te Waterbury 

Kontakti per Planin e Rihapjes: Dr. Verna D. Ruffin 

Email i kontaktit: vruffin@waterbury.k12.ct.us 

Telefoni i Kontaktit: 203-573-5000 

  

Koordinatori i  pajtueshmerise te 
Shendetit dhe Sigurise te LEA 
COVID-19 : 

Will Clark 

Email I koordinatorit: wclark@waterbury.k12.ct.us 

 
Bzuar ne planin e nxjerre Departamenti i Arsimit te Shtetit te Connecticut (CSDE) ne fund te 

qershorit, Shkollat Plublike te Waterbury kane parashtruar tre plane paraprake qe jepen me 

poshte. Secili plan do te zhvillohet me tej dhe ka si subjekt te ndryshoje ne baze te udhezimeve 

te fundit te shtetit, nga ecuria e situates shendetesore, opinionet nga mesuesit, administratoret, 

stafi, studentet, prinderit dhe palet e interesuara te komunitetit.  

____________________________________________________________________________ 

 

PLAN 1: Te GJITHE studentet kthehen ne shkolle  

 

Opsioni A: Mesimi ne Shkolle 

  

Protokollet dhe Praktikat Shendetesore 

 

Protokollet e Pastrimit 

 

➢ Sapuni dhe letra e duarve do te vihen ne dispozicion ne cdo shkolle dhe do 

sigurohet furnizimi i vazhdueshem i banjove. 

➢ Stacionet disifektuese ne zonat me trafik te larte, si psh nr pikat e hyrjes, mensa 

dhe ne ambiente te tjera te perbashketa te mundesohen ne cdo ndertese shkolle.  

➢ Stafi i Mirembajtjes do te kontrolloje gjate gjithe dites ne menyre qe te sigurohet 

sasia e mjaftueshme e sapunit, disifektuesit e duarve dhe letrave. 



➢ Sistemi i ftohjes HVA do te monitorohet per te siguruar ajer nga jashte sa here qe 

te jete e mundur. 

➢ Stafi i Mirembajtjes do te vere ne perdorim lende kimike disifektuese dhe paisje 

pastrimi ne menyre qe te behet pastrimi dhe disifektimi ne ndertesat sa here te 

jete e nevojshme. 

➢ Stafi i mirembajtjes do te trajnohet me te gjitha udhezimet per pastrim te 

rekomanduara nga OSHA dhe CDC. 

➢ Do të bëhen inspektime të rregullta të të gjitha ndërtesave dhe do te respektohen 

protokollet per te arritur pritshmerite. 

➢ Protokollet e komunikimit në lidhje me kerkesat dhe nevojat e tjera të pastrimit do 

të rishikohen në secilin shkolle, për të ruajtur përgjegjshmërinë dhe nje 

komunikim te qartë midis Administratës, stafit dhe ekipit të Mirëmbajtjes 

Dhoma(t) e Shendetit dhe Sigurise  

➢ Secila shkollë do të ketë një dhomë/at izoluese siç kërkohet nga CSDE për çdo 

student ose anëtar të stafit që do te shfaqin simptoma te COVID-19. 

➢ Ne cdo dhomë izolimi do të vendoset sinjalistika dalluese perkatese. 

➢ Për anëtarët e stafit te cilet do caktohen në dhomën e izolimit, do te sigurohen 

pajisjet mbrojtëse personale (PPE). 

➢ Nëse një student ose një pjestar i personelit dërgohet në dhomën e izolimit, ata 

do të monitorohen në përputhje me udhëzimet e dhëna nga Departamenti i 

Shëndetit Publik te Waterbury.  

➢ Ndjekja dhe gjurmimi i kontakteve qe ka pasur studenti / anëtari i stafit do të 

kryen në përputhje me udhëzimet e dhëna nga Departamenti i Shëndetit Publik 

ne Waterbury.  

➢ Studenti do të lihet te largohet nën kujdestarinë e prindit ose kujdestarit ose do të 

aprovohet për t’u larguar ne menyre tjeter nga ambientet në përputhje me 

udhëzimet e dhëna nga Departamenti i Shëndetit Publik te Waterbury. 

➢ Dhoma e izolimit do të pastrohet dhe dezinfektohet pas çdo përdorimi 

➢ Planet dhe protokollet e mbajtjes nen kontroll do të ndiqen bazuar në rishikimin 

dhe diagnostikimin e studentit ose anëtarit të stafit, duke përfshirë por jo duke 

kufizuar rekomandimin për karantinë të individëve dhe ose mbylljen e klasave, 

programeve ose ndërtesave për pastrimin dhe dezinfektimin ne menyren e 

duhur.  

➢ Kthimi në shkollë ose ne pune do të behet bazuar në rishikimin mjekësor dhe 

sipas udhezimeve te duhura duke përfshirë por jo duke të kufizuar karantinimin 

dhe / ose faktorët asimptomatikë te jene konfirmuar 

 

Mbulimi i Fytyres  

➢ Te gjithë studentëve, mësuesve, administratorëve, stafit dhe vizitorëve / paleve 

tregetuese, do t’u kërkohet mbajtja e një maskë mbrojtëse për fytyrën (maskë) që 

mbulon hundën dhe gojën gjatë qendrimit ne shkollë dhe gjatë gjithë veprimtarive 

shkollore në përputhje me kërkesat e CSDE.  



➢ Stafi dhe prindërit inkurajohen cdo dite te sigurojne një maskë pelhure të pastër. 

Perpara se te hyje ne autobusin e shkolles, çdo fëmijë që ka nevojë për maskë 

do të pajiset me një maske pelhure ose me maskë me nje perdorim. ** Distrikti do 

të marre ne konsiderate perjashtimet specifike mjekësore për te gjithe ata student, 

mesuese dhe staf te cilet nuk janë në gjendje të mbajne maskë. Në raste të tilla, nes edo 

te jete e mundur do perdoren mburojat e fytyrës. ** 

Distancimi Social  

➢ Cdo shkollë ose ndërtesë e Distriktit do të rishikohet në mënyrë që të 

rikonfigurohet me hapësirën e disponueshme për të maksimizuar distancimin 

shoqëror në përputhje me udhëzimet e shëndetit publik.  

➢ Shenjat per distancimin shoqëror do të jenë shumë të dukshme në të gjitha 

shkollat dhe ndërtesat e Distriktit. 

➢ Stafi dhe studentët do të shmangin shkembimin e materialeve dhe sendeve.  

➢ Asnje vizitor i jashtem nuk do te lejohet në shkolle. 

➢ Asnje eskursion nuk do te lejohet. 

➢ Ne rast emergjensie per nxenesin prinderit/kujdestaret duhet te nenshkruajne 

emrin ne zyren qendrore dhe do të menaxhohen në menyre për të minimizuar 

bashkëveprimin me studentët dhe stafin brenda ndërtesës.  

➢ Takimet apo mbledhjet në grupe të mëdha do të jenë të kufizuara sa me shume 

qe te jete e mundur për të mbështetur përpjekjet për distancimin ose te 

zhvillohen virtualish nese do te jete e mundur. 

 

Te Tjera  

➢ Koordinatori i shkollës- “Një punonjës i caktuar për të shërbyer si koordinues i 

Pajtueshmerise të Shëndetit dhe Sigurisë COVID-19. Ky person i emeruar do të 

jetë përgjegjës për t'u angazhuar me studentë, prindër, personel, staf dhe 

administratorë për t'ju përgjigjur pyetjeve ose shqetësimeve në lidhje me 

kërkesat e shëndetit dhe sigurisë në lidhje me COVID-19. I gjithe personeli i 

shkolles dhe familjaret duhet te dine dhe te kene informacion kontakti per këtë 

person.  Ky rol mund t'i caktohet një administratori ose dikujt me autoritet për të 

adresuar çështjet e pajtueshmërisë.” 

➢ Distrikti do të zbatojë mënyra inovative që nxënësit të jenë në gjendje të lajnë 

duart sa me shpesh, siç janë stacionet portative të larjes së duarve dhe venien 

ne perdorim te burimeve ekzistuese nëper shkolla. 

➢ Do te vendoset Infermiere /Ndihmese infermiere ne cdo shkolle. 

➢ Do te shqyrtohet mundësia e kryerjes së kontrolleve të temperaturës me 

termometra pa prekje kur te jete e mundur. 

➢ Do te ndertohet nje sistem qe t’u jape kohë që studentëve të lajnë duart para se 

të hanë ushqimin. 

➢ Distrikti do te komunikoje dhe jape udhëzime për familjet dhe stafin se kur duhet 

të qëndrojnë në shtëpi. 



➢ Distrikti do te jape udhëzime për mësuesit si te menaxhojne studentët që nuk 

respektojnë mbajtjen e maskës 

➢ Ne te gjitha shkollat do te jete prioritet perditesimi I informacionit te kontaktit per 

te gjithe nxenesit dhe familjaret. 

➢ Kerkesat per kontrollin fizik dhe vaksinimin do te zbatohen dhe i gjithe 

dokumentacioni shendetesor do te perditesohet ne perputhje me kerkesat e 

shtetit. 

 

Ushqyerja e Femijeve  

 

➢ Konfigurime të ndryshme për ofrimin e shërbimit të ushqimit do të zhvillohen në 

bazë të orarit të shkollës, pjesëmarrjes së studentëve dhe logjistikës së 

ndërtesave. 

➢ Pajtueshmëria me rregulloret qeverisëse do të zbatohet nderkohe qe do te 

bashkëpunohet me drejtuesit e shkollave dhe palëve të interesuara për të 

konfirmuar opsionet e duhura të shërbimit në çdo shkollë dhe program. 

 

Stafi dhe Personeli  

➢ Distrikti do të rishikojë rregullisht udhëzimet shtetërore dhe federale në lidhje me 

praktikat shëndetësore dhe të sigurimit të punëdhënësve të lidhura me COVID-in 

dhe do të perditesoje praktikat e distriktit sipas nevojës 

➢ Distrikti do të vazhdojë të zbatojë të gjitha ligjet që rregullojnë anti-diskriminimin 

dhe kundër-hakmarrjen në vendin e punës  

➢ Distrikti do të trajnojë stafin drejtues për të identifikuar dhe pajtuar me te drejtat e 

akomodimit dhe largimit qe lidhen me COVID-19.  

➢ Distrikti do te pajtohet me administrimin e aktit FFCRA (Akti Perparesia e 

Familjes ne Pergjigje te Coronavirusit). 

➢ Distrikti do të analizojë të dhënat dhe informacionin e mbledhur te studentëve 

dhe te stafit ne lidhje me kthimin në shkollë, në mënyrë që të sigurojë stafin e 

duhur në klasë, ne klasa virtuale dhe të përgatisë hapësirë per te ata qe do te 

jene fizikisht ne mësim. 

➢ Distrikti do të eksplorojë personelin dhe detyrat e tyre me efekasitet.  

➢ Distrikti do të identifikojë shtesë të personelit zevendesues dhe / ose shërbimeve 

për të siguruar një personel të mjaftueshem. 

Mesimdhenia dhe Mesimi (Përshtatet ngushtë me planin operativ për kthimin në 

shkollë) 

 

➢ Studentet do te grupohen ne masen me te mundeshme (grupimit i studenteve te 

dhe mesuesi(e) te njejte gjate dites se mesimit) ne shkollat qe kane Pre-K-8 dhe 

Pre-K-8. Per shkak te orareve te komplikuara per shkollat tetevjecare dhe te 

mesme grupimi nuk eshte i mundur. 

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/posters/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf


➢ Oraret e mberitjes dhe largimit, marrja e ushqimit dhe e levizjeve gjate dites se 

mesimit do te planifikohen dhe menaxhohen duke respektuar distancimin duke 

shfrytezuar hapesirat e ndertesavev, stafin dhe venies ne perdorim te dihmes 

nese eshte e mundur. 

➢ Prinderit do te kene mundesi te kontaktojne mesuesit me telefon, email dhe ne 

takime virtuale individualisht. 

➢ Pergatitja dhe regullimi i klasave do vazhdoje te monitorohet per te siguruar 

rruajtjen e distancimit social te studenteve.  

➢ Udhezimet do tu jepen mesuesve per te vepruar sa me mire ne bashkepunimin 

me studentet, ne punen me grupe te vogla dhe ne shkembimin e sendeve 

materjale. 

 

 Arsimi Profesional dhe Teknik  

 

➢ Lendet e CTE do te caktojne disa studentë që te ndihmojnë për pastrimin në fund 

të orës së mësimit, dhe studentët duhet të trajnohen në të gjitha proceset dhe 

procedurat e sigurisë. Do te pajisen me një shishe e etiketuar ne menyre te 

rregullt ose me letra dezinfektuese afër pajisjeve duke pasur afer një kosh të 

vogël plehash. Do te kete një proces për mbledhjen, disifektimin dhe perdorimin 

e pajisjeve dhe mjeteve. 

➢ Aplikimi i standarteve te përshkruara më lart për pastrimin dhe dezinfektimin e 

zonave me prekshmeri të lartë.  

➢ Parashikohet që programet e kopshteve te fëmijëve dhe dyqanet e shkollave do 

të duhet të përputhen me të gjitha udhëzimet përkatëse të shëndetit publik, duke 

përshkruar pastrimin, disifektimi, distancimin shoqëror, përdorimin e mbulimit të 

fytyrës dhe kërkesat e higjienës për këto programe. 

➢ Marrja e masave te duhura të sigurisë se ushqimit ne Guzhinat Kulinare ku 

pergatitet dhe kosumohet ushqimi. Kjo mund të përfshijë, por nuk kufizon 

rregullimin e vendit, përdorimin e dorezave, rritjen e protokolleve të larjes së 

duarve dhe venien ne prioritet te opsionit “te marrjes me vete” të ushqimit. 

➢ Konsideroni mënyra për të minimizuar ekspozimin gjate shkembimit te pagesave 

gjate çdo program CTE. 

➢ Sigurohuni që studentët kanë hyrë në mënyrë aktive në kurrikulën e tyre CTE 

duke konsideruar: 

 

○ Përfshini mjete dhe materiale në të cilat studentët mund të përdorin në 

shtëpi 

○ Përqendrimi në Mesimi dhe Angazhim: Pranoni sfidat dhe kufizimet e 

mësimit të bazuar në shtëpi, në distancë. Te jeni me fleksibël dhe me të 

hapur për improvizim. Siguroni qëllime të qarta mësimore dhe mbajini 

mësimet CTE të rëndësishme 

○ Përdorni imituese interaktivë në internet (p.sh., CAD, imitues të saldimit 

në internet, mësime sigurie dhe matematike) 



○ Siguroni video të shkurtra, të mësimit në internet, të cilat janë të 

integruara në mësime për të shpjeguar konceptet ose demonstrimet 

(p.sh., Motor Oil në YouTube). 

○ Ofroni trajnime në internet OSHA 10 

➢ Në ambient mesimdhenes, siç është puntoria, pajisjet qe përdoren shumë herë 

gjatë një periudhe ne klase mund të kenë nevojë të disifektohen sipas 

udhëzimeve të shëndetit dhe sigurisë. 

➢ Kohe shtesë do të perdoret në fillim të vitit për të rishikuar masat paraprake të 

sigurisë me një kohë shtesë duke rishikuar perqendrimin ne rrethana të veçanta 

të pastërtise për të shmangur ekspozimin ndaj COVID-19. 

➢ Do të krijohet një proces për të siguruar që të gjitha pajisjet te jenë të pastra dhe 

të sigurta sa herë që zhvillohet mesimi. Shumë kurse të CTE do te caktojnë 

detyra studentëve që te ndihmojnë në pastrim në fund të orës së mësimit, dhe 

studentët duhet të trajnohen në të gjitha proceset dhe procedurat e sigurisë. 

➢ Ne cdo periudhe kohe pajisjet do t'u caktohet studentëve te vecante për të 

siguruar që ato do te pastrohen siç duhet pas çdo përdorimi. 

➢ Mesuesit duhet të mbështeten në YouScience dhe Virtual Job Shadow për 

informacione në rrugën e karrierës dhe punës bazuar ne mesimin virtual. 

➢ Punoni me biznese dhe partnerë të industrisë për të hartuar një plan për të 

ruajtur kërkesat në distancë ndërkohe qe studentët janë në vendin e punes  

➢ Mbajtja e takimeve mujore në mënyrë që te rrite kërkesat ne distance për 

karrierën dhe organizatat teknike studentore. 

 

English Learners 

 

➢ Shkollat Publike te Waterbury do te sigurojne qe te gjithe nxenesit qe po mesojne 

Anglisht, pervec mbeshtetjes te EL, te marrin mesimin e pergjithshem dhe qe te 

sigurojne akomodimet dhe mbeshtetjen gjuhesore sa me shume qe te jete e 

mundur permes Mesimit ne Distance. 

➢ Ndihmesa do te perfshije aktivitete te organizuara nga stafi i ESL/ Biligual 

gjithashtu dhe  mesime shtese sipas klaseve ose lendeve. 

➢ Te gjithe mesuesit e ESL dhe Bilingual do te sigurojne mesimdhenie qe 

adresojne veshtiresite e gjuhes dhe nevojat linguistike.  

➢ Detyrat dhe punet do te zhvillohen ne baze te nevojave gjuhesore dhe 

akomodimit te dhene ne baze te zoterimit te gjuhes Angleze.  

➢ Personel shtese, si mesuese Leximi qe zoterojne dygjuhet, Mesuese per Aftesite 

themelore dhe Ndihmes mesues qe zoteron dy gjuhe do te japin ndihme 

suplementare.  

➢ Nxenesit e regjistruar ne Programin e Edukimit Dygjuhesor do vazhdojne te 

marrin mesimet ne te dy gjuhet ne Anglisht dhe ne gjuhen e tyre kombetare 

(gjate medimit ne distance sipas nevojes) ne perputhje me modelin dygjuhesor te 

percaktuar. 



➢ Shkollat Publike te Waterbury do vazhdojne te dergojne informacion per prinderit 

ne Anglisht, Spanjisht dhe Shqip. Stafi qe zoteron gjuhe te dyte eshte ne 

dispozicion te mundesoje komunikimin me familjet te cilat nuk dine mire Anglisht.  

 

Mesimi Social-Emocional  

 

➢ Te gjitha kurikulat dhe instruksionet e Edukimit fizik dhe Shendetesor do te 

lartesojne mesimin Social Emocional duke shkuar drejt synimeve prioritare te te 

mesuarit per vitin shkollor 2020-2021    

➢ Lenda e Shëndetit në klasat 6-10 do të fillojë kete vit me temat per Mirëqenien 

Mendore, për t'u dhënë studentëve mundësinë për të treguar / përpunuar / 

siguruar një mbyllje të eksperiences së tyre ne lidhje me COVID  gjate gjashtë 

muajve  te fundit. 

➢ Mësuesit e Edukimit Fizik ne shkollat fillore do te sjellin tematikat e Field Day ne 

menyre te përshtatshme virtuale, për të krijuar mundësi për te rindërtuar 

komunitetit të shkollës. 

➢ Kontakt sipas nevojes me këshilluesit, punonjësit socialë dhe psikologët e 

shkollës. 

➢ Ne kater pjeset e para te mesimit te Shendetit dhe Edukimit Fizik gjate fillimit te 

vitit shkollor, fokusimi do te jete ne forcimin maredhenieve shoqerore; ne do të 

përdorim grupimet, projekte ne grupe te medha dhe te vogla realisht dhe/ose 

virtualisht /te kombinuara/te shkrira sebashku si dhe strategji mësimore 

bashkëpunuese për qëllime të rikthimit te maredhenieve shoqerore. 

➢ Takimet ne Google ne lenden e Shendetit dhe Edukimit Fizik do t'ju lejojë të 

ndiqni direkt seanca mësimore duke qe jepen te sinkronizuara ne Google Meet 

me studentet qe kane hyre ne klasat e tyre. Mësuesit mund të ndalojnë dhe të 

fillojnë mësimet e videove ndërkohe qe perpiqen të akomodojnë pjesëmarrjen e 

studentëve dhe t'u përgjigjen pyetjeve të tyre  

➢ Mesimet e Edukimit Fizik ne menyren Reale/virtuale/hybride/kombinuara te 

Yoga, Tai Chi, palestra, aktivitete sportive individuale, kercime vallezimi, etc. do 

te ofrohen per tu dhene studenteve momente kreative dhe do te kene ndikime 

relaksuese te cilat do te kontribojnë në uljen e ngarkimeve emocionale.  

➢ Ofroni zhvillim profesional në uljen e stresit, vetë-kujdesin dhe rikuperimin si dhe 

Programin e Ndihmës së Punonjësve për të mbështetur mësuesit që nga ana 

tjetër, mund të jenë më të disponueshëm për t'i shërbyer në mënyrë efektive 

nevojave sociale dhe emocionale të nxënësve të tyre gjate mesimit. 

➢ Bashkëpunon me Safe Haven për të ofruar perditesime të zhvillimit profesional 

mbi kurrikulën dhe mesimet e autorizuara mbi abuzimin, neglizhencën, shëndetin 

seksual, dhunën, parandalimin i abuzimit të substancave. etj, duke perfshire 

kerkesat per denoncim.   

➢ Trajnim per denoncimin / informacione nga faqja e internetit te DCF për marre 

materialet e trajnimit 

 

 



Arsimi Special  

 

➢ I IEP-të e studentëve do të harmonizohen me planin e përgjithshëm të Distriktit 

për rihapjen e shkollave dhe me udhëzimin nga Departamenti i Shëndetit Publik 

dhe CDC. 

➢  Distrikti do të sigurojë që studentët me aftësi të kufizuara të vazhdojnë të ndjekin 

arsimin e përgjithshëm përveç marrjes se shërbimeve dhe ndihmes të arsimit 

special, dhe se atyre u ofrohen shërbime, akomodime dhe mbështetje siç 

përcaktohet në IEP-të e tyre. 

➢ Mbështetja e studentëve përfshin aktivitete të ofruara nga mësuesit e arsimit 

special, ofruesit e shërbimeve te nevojshme, terapiste te licensuar nga (BCBAs) 

dhe stafi jo i çertifikuar (përfshirë por jo i kufizuar në: paraprofesionistë, Teknikë 

per sjelljet (RBT) dhe Asistent Analist i Sjelljeve(ABAs)). 

➢ Të gjithë mësuesit e arsimit special dhe profesionistët e lidhur me këtë shërbim 

do të japin udhëzime bazuar në qëllimet dhe objektivat e Planit të Edukimit të 

Individualizuar (IEP) të nxjerra nga kurrikula dhe permbajtja e lendes se arsimit 

të përgjithshëm.  

➢ Stafi jo i çertifikuar do të ndihmojë në dhenien e ndihmes përmes menyrave  të 

shumta, përfshirë, lehtësimin e mësimit në internet brenda mjedisit të arsimit të 

përgjithshëm, si dhe mbartjen e aftësive brenda mjedisit të arsimit të 

përgjithshëm.. 

➢ Përfshirja dhe shërbimet e ndihmes do t'u ofrohen studentëve 1-2 herë në javë, 

ne klasen e arsimit të përgjithshëm për te praktikuar këto aftësi dhe gjithashtu 

përmes mësimit në distancë (kur është e aplikueshme). 

➢ Shërbime burimore do të ofrohen për grupe të vogla të fëmijëve (numri i 

studentëve do të përcaktohet nga madhësia e hapësirës që do te përdoret duke 

rruajtur distancimin shoqëror). 

➢ Kur mësuesit ndajnë një dhomë, administratorët e ndërteses do të përcaktojnë 

numrin e individëve që mund të jenë të pranishëm në të gjitha klasat në te njëjten 

kohë, siç përcaktohet në planin e distriktit.   

➢ Shërbimet e përfshirjes dhe mbështetja (nëse ofrohet nga një mësues i arsimit 

special ose profesionist i ketyre shërbimeve) do të ofrohet nga personeli i arsimit 

special ashtu si jepet në IEP dhe siç e lejon distanca e sigurt sociale. 

➢ Studentët në klasë të vecanta do të mbeten në klasat e tyre sipas IEP-së së tyre. 

➢ Për çdo student me IEP qe kerkohet per nje kohe te rrije në mjedisin e arsimit të 

regullt, shërbimet do të ofrohen në atë masë sa të jetë e mundur. 

 ○ Për shembull, nëse studentët do të përfshihen vetëm në kohën e 

drekës, PPT-të, përfshirë kontributin e prindërve, do të përcaktojnë nëse kjo 

pajtohet me protokollet e shëndetit dhe sigurisë, të vendosura nga distrikti. 

➢ Studentët do të marrin pjesë në mesimet e vecanta te tyre / Artet e Unifikuara 

bazuar ne  IEP-të e tyre. 

➢  Maskat e tejdukshme të fytyrës do të përdoren për të lejuar që levizjet orale dhe 

artikulimi i fjalëve te mundesohen te shikohen nga studentët gjate terapisë se të 

folurit. 



➢ Të gjitha materialet qe lidhen me shërbimet te përdorura nga studenti, përfshirë 

teknologjinë, do të kërkojnë disifektimin pas cdo përdorimi. 

➢ Kur profesionistët e ketyre shërbimeve ndajnë një dhomë, nuk do të ketë më 

shumë se një grup fëmijësh në dhomë në një kohë, vetem nëse hapësira e 

disponueshme lejon që distanca sociale të respektohet siç duhet. 

➢ Hapësirat alternative, të tilla si qendra e mediave ose kafeteria, do të duhet të 

jenë të disponueshme për profesionistët qe lidhen me keto sherbime.  

➢ Stafi i ketyre sherbimeve qe leviz neper shkolla do të inkurajohet (në masën më 

të madhe të mundshme) të mbetet cdo dite në një ndërtesë. 

➢ Vlerësimet do të bëhen përmes ne distance (për studentët që nuk mund të 

ndjekin fizikisht) dhe ne pranine fizike qe kupton vleresimin, në përputhje me 

protokollet e administrimit të vlerësimit. 

➢ Mbledhjet e PPT dhe 504 do të vazhdojnë të mbahen virtualisht për të zvogëluar 

numrin e individëve të jashtëm që hyjnë në ndërtesat e shkollës. 

 ○ I gjithë dokumentacioni i asaj që do të diskutohet dhe prezantohet në   

    takim do t'u sigurohet prindërve përpara PPT (3 ditë shkollore) me ane  

    te postes elektronike. Kopjet e dokumentave gjithashtu mund të 

dërgohen në shtëpi sipas kërkesë së prindërve. 

➢ Për shkak të sigurisë mjekësore, kufizime per probleme te shqisave dhe per 

shkak kuptimit te limituar te njohjes per venien e maskes, disa nxenes nuk 

tolerojne ose nuk jane ne gjendje te vene maska. 

 ○ Ne kemi qenë dhe do të vazhdojmë t'u ofrojmë studentëve tregime   

    shoqerore rreth nevojës për të vene maska. 

 

➢ Sipas nevojës, distrikti do të kërkojë përdorimin nga stafi te mburojave të fytyrës 

mbi maskat e fytyrës (me njeperdorim ose pelhure)  

➢ Në rastet kur personeli do të duhet të jetë në kontakt të drejtpërdrejtë me 

studentët siç percaktohet nga IEP dhe nga nevoja e studentëve, PPE e duhur, 

d.m.th. doreza, do të vishen dhe do te ndrohen per cdo student 

➢ Maska të tejdukshme për fytyrën do të përdoren nga stafi që u shërben 

studentëve që e kane të vështiresi degjimi / Shurdh dhe per ata qe e varen nga 

leximi i buzëve. 

 

Edukimi Fizik dhe Shendetesor  

 

➢ Zhvillimi profesional i mësuesve për hartimin e kurrikules të rishikuar dhe 

udhezimeve që përputhen me modifikimet e nevojshme për shkak të 

ndryshimeve në hapësirat mësimore, per mësimin e kombinuar dhe aktivitetet 

alternative të fitnesit fizik do të dalin në gusht të vitit 2020 

➢ Kurrikula e Shëndetit dhe e PE do të reflektojë një përqëndrim në aktivitete, 

palestër, ushtrime dhe sporte të udhëhequra nga mësuesit, por që kryhen 

individualisht. Shembuj përfshijnë palestër gjatë gjithë jetës, përdorimin e 

mjediseve alternative, aktivitete të bazuara në tokë dhe aktivitete sportive / 

aktivitete të tilla si kualiteti i te menduarit, tai chi, meditimi, karate, aktivitete të 



bazuara në palestër, gjimnastikë, ushtrimet Pilates, joga, sporte individuale, 

zhvillim i forcës, aktivitete te percaktuara, lojëra në oborrin e shtëpisë, vallëzimi 

(vallëzimi krijues / modern, vallëzimi aerobik, vallëzimi tradicional), ecja, sporti I 

orientimit, lijrat me gjetje te sendeve, mesimi në natyrë, ngjitjet ne shëtitje / 

leximit te sinjalistikes, lojëra hoop, pista dhe fusha, lojëra me raketat e tenisit, etj. 

➢ Mbështetja për të mësuarit social-emocional përmes mesimit në klasë dhe 

përdorimit të lojërave dhe aktiviteteve të duhura do të vazhdojë të jetë me 

përparësi në të gjitha mësimet.  

➢ Modelet mësimore të HPE do të përputhen me hapësirat në dispozicion; 

përdorimi i stacioneve, zonave me sinjalistike dhe vendosja ne menyre te 

shkallezuar për të siguruar ndarjen dhe distancimin midis studentëve, të gjitha do 

të përdoren ne menyre te përshtatshme gjatë aktiviteteve. Për shembull, 

përdorimi i rratheve në tokë ose në dysheme vendosja e shenja vizuale për 

ruajtjen e distancës për t'u marre pjese në mësim 

➢ Pastrimi dhe dezinfektimi i rregullt i të gjitha ambienteve të brendshme dhe të 

jashtme, lojrave dhe pajisjeve pas cdo përdorimit nga studentët është ne një 

përparësi të lartë. 

➢ Riorganizimi i sekuencës së njësive për të siguruar përmbajtjen e lendes dhe 

mundësive te mësimit që mund të zhvillohen jashtë në mot të përshtatshëm dhe 

pjesa tjetër te jepet ne periudhe te mevonshme gjatë vitit përmes një qasjeje të 

kombinuar në klase ose në internet është në proces zhvillimi dhe do të paraqitet 

në PD ne gusht të vitit 2020  

➢ Nëse masat e shëndetit dhe higjenës kufizojnë përdorimin dollapeve me kyç, kjo 

mund të ndikojë në nevojat e higjienës të lidhura me aktivitet fizik, i cili mund të 

kufizojë aftësinë për të bere stërvitje dhe / ose testimin. Sidoqoftë, konceptet e 

fitnesit / trainimit do të shpjegohen perms udhëzimeve didaktike dhe forcimi i 

zhvillimit të aftësive dhe qëllimeve individuale të fitnesit do realizohet duke 

përdorur të gjitha mjetet e disponueshme  

➢ Mos perdorimi i ujit nga cezmat shatrivan te ujit, mund të ndikojë në ofrimin e 

aktivitetit të edukimit fizik pasi hidratimi është i rëndësishëm për shëndetin dhe 

sigurinë e studentëve. Mësuesit do të autorizohen të lejojnë studentët të përdorin 

shishet personale te ujit. 

➢ Shkembimi i shisheve personale te ujit nuk inkurajohet ne asnje menyre 

 

Programe Mbas-Shkollore  

 

➢ Perkujdesja para shkollës dhe pas saj janë komponentë thelbësorë për t'u 

shërbyer nxënësve dhe familjeve të Shkollave Publike të Waterbury gjatë kësaj 

kohe të paparë dhe do të jenë në dispozicion në masën maksimale të 

mundshme. 

➢ Programet që marrin fonde nga CSDE përmes State After School, Extended 

School Hours (ESH) dhe Century Community Learning Centers (21CCLC) 

programet do të konsultohen me CSDE për udhëzime individuale specifike për të 

siguruar pajtueshmërinë. 



➢ Programet do të ndjekin të gjitha procedurat dhe protokollet e përshkruara në 

këtë plan të rihapjes se shkollave, duke përfshirë, por jo duke kufizuar në 

kërkimin e përdorimit të mbulimit të fytyrës që te mbulohet hunda dhe gojëa, dhe 

ne maksimizimin e distancës sociale. 

 

Transporti 

 

Nga CSDE: “Angjesite Lokale te Arsimit (LEAs) duhet te planifikojne qe autobuzet te 

punojne afer kapacitetit me protokolle te larta te sigurise dhe shendetit, duke perfshire 

studentet dhe shoferette perdorin maskat. Planet do te zhvillohen te aktivizojne rritjen e 

protokolleve  te distancimit social duke u bazuar ne perhapjen e komunitetit.”   

 

 

Pritshmemrite ne autobus 

➢ Prinderit ose Kujdestaret duhet te kontrollojne studentet perpara se ti sjellin ne 

stacionin e autobusit. 

➢ Cdo nxenes me temperature ose shenja te tjera te COVID-19 duhet te qendroje 

ne shtepi jo te marre autobusin  

➢ Studentët duhet të praktikojnë distancën sociale ndërsa presin, hipin ose zbresin 

nga autobusi.  

➢ Studentët duhet të mbushin autobusin duke filluar nga rreshti i fundit në pjesën e 

përparme, psh. ku pasagjeri i parë ulet në radhën e fundit. 

➢  Studentët do të zebresin nga autobusi kur te arrijne ne shkolle në mënyrë të 

strukturuar duke filluar nga reshtat e pare deri ne te fundit. 

➢ Studentët nga e njëjta shtëpi mund të qendrojne së bashku ndërsa studentët e 

tjerë do të inkurajohen të ulen në vendet e hapura, aty ku është e mundur, duke 

mbushur fillimisht rreshtat e fundit. 

➢ Studentët duhet të qëndrojnë te ulur në autobus gjate udhëtimit dhe duhet të 

shmangin grumbullimin në korridorin e autobusit ose ndërrimet e vendeve. 

Distrikti do të përdorë protokolle siç janë ndenjset e caktuara dhe nuk do lejoje 

nderrimin e vendeve gjate rruges. 

  Itinerari i Autobusit 

➢ Oraret dhe linjat e autobuseve do te petshtaten me njoftimin per tu koordinuar 

me planet e mberritjes dhe largimit te autobusave  

➢ Linjat e autobuseve dhe numri i nxenesve ne autobus do te kontrollohen cdo dite 

ne menyre qe te kemi pershtatje dhe ekuilibrim me planet e mberitjes dhe 

largimit per te balancuar numrin aty ku duhet. 

➢ Sherbimet e transportit/numri i pasagjereve do te monitorohet dhe mund te 

reduktohet ose eleminohet me urdher te pershtatshem bazuar ne udhezimet e 

percaktuara dhe sipas rrethanave lokale  

➢ Linjat e autobusave mund te shtohen, reduktohen ose eleminohen me urdher te 

pershtatshem bazuar ne udhezimet e percaktuara dhe sipas rrethanave lokale.  



➢ Tansporti per Edukimin Special do te sigurohet duke u bazuatr ne IEP-ne. 

➢ Distrikti do te marre ne konsiderate opsionet per te inkurajuar prinderit dhe/ose 

kujdestaret te transportojne femijet e tyre ne shkolle.  

○ Prinderit/kujdestaret mund te zgjedhin opsionet per perkujdesjen para/pas 

shkolle, nese ata e pranojne kete mundesi  

○ Prinderit qe zgjedhin kete opsion do t'u kerkohet te zbatojne kete metode 

gjate vjeshtes.   

Pastrimi i Autobuseve  

➢ Kompania e Autobuseve dhe ofruesit e transportit do te kryejne cdo dite 

disifektimin e autobusave dhe te automjeteve pas cdo perdorimi, duke ndjekur 

udhezimet e CDC.  

➢ Ne rast se ka evidentim te dokumentuar te COVID-19, menjehere autobusi ose 

automjeti do te hiqet nga sherbimi ne menyre qe te behet desifektimi komplet i 

autobusit ose automjetit.  

Face Coverings 

➢ Te gjithe shofereve, nxenesive dhe personelit tjeter do t'u kerkohet te perdorin 

mbulimi mbrojtes te fytyres (maske) qe mbulon hunden dhe gojen gjate 

transportit me autobus ose me automjet transporti. 

➢ Stafi dhe prinderit jane te inkurajuar te sigurojne maske te paster prej pelhure per 

tu perdorur cdo dite. Cdo femije qe ka nevoje per maske do t'u sigurohet maske 

prej pelhure ose maske me nje perdorim, perpara se te hyje ne autobus. **Per 

nxenesit te cilet nuk jane ne gjendje te mbajne maske, distrikti do te marre 

parasysh perjashtimet qe behen per aresye specifike mjekesore. Ne raste te 

kesaj natyre mund te perdoret mburoja e fytyres nese mundesohet. ** 

➢ Rrojet ne Kryqezim do perdorin maska dhe do te kujdesen ne rast se trafiku 

shtohet ne momentin kur prinderit sjellin femijet ne shkolle.  

 

 

OPSIONI B: Zgjedhja e mesimit ne Distance  

 

➢ Prinderve do te pyeten nese do te zgjedhin opsionin e Mesimit ne Distance dhe 

te premtojne qe te ndjekin kete model gjate simestrit te vjeshtes. 

○ Bazuar në stafin dhe kapacitetin, studentët që gjate simestrit dëshirojnë 

të kalojnë te marrin mësimin ne shkolle, mund të mos vendosen në të 

njëjtën shkollë ose në të njëjtën klasë. Vendosja e tyre do të ishte në 

zgjedhjen e distriktit bazuar në kapacitetet. 

➢ Per vitin shkollor 2020-2021 mesimi ne distance do te transformohet dhe do te 

permiresohet. Cdo dite studentët do të jenë në gjendje të shohin mësuesit dhe 

bashkëmoshatarët e tyre në një mjedis virtual. Distrikti do të beje një kombinim të 

mësimit asinkron dhe sinkron (do te marrin ndihmë të "drejtpërdrejt" nga 



mësuese me pergatitje cilesore të lartë, gjate orarit zyrtar dhe dhenie te 

mesimeve ne orar te rregullt) për vitin shkollor 2020-2021   

➢ Studentët do të përdorin Google Classroom, përveç shfrytezimit te burimeve në 

internet për mësimin në distancë, dhe do të angazhohen të punojnë shume në 

mjedisin virtual. Kjo përfshin shfrytezimn e materialit në internet, e cila mund të 

përfshijë videot e postuara nga mësuesit 

➢ Mësuesit do të vazhdojnë të përfshihen në aktivitete profesionale të të mësuarit 

që përmirësojnë aftësitë e tyre të mësimdhenies në distancë, duke përfshirë 

mundësinë për t'u bërë Mesuese te Certifikuar në Google. 

 

PLANI 2: Te gjithe studentet kthehen ne shkolle. 

  

Opsioni A: Modeli Hibrid (Studentet ndjekin shkollen me orar te plote.   

Paraqiten Fizikisht paradite/Marrin Mesim ne Distance pasdite.) 

 

➢ Të gjitha procedurat e shëndetit, sigurisë, mësimdhenies, dhe transportit do të 

jene te njejta me ato qe jane përcaktuar në Planin 1, Varianti A. 

➢ Gjysme-Dite mesim ne shkolle per nxenesit qe kane zgjedhur te jene fizikish ne 

shkolle paradite. Nxenesit do te largohen nga shkolla pas gjysmes se dites dhe 

do te angazhohen ne “flipped classroom” per pjesen tjeter te dites se shkolles. 

➢ Programet Jashte Shkollore do të ofrohen kur jane te lejuara financimi dhe 

logjistika.  

➢ Koha e stafit te Gjysmë- Dites përkushtohet për mbështetjen e mësimit në 

distancë për studentët virtualë, përfshirë orët ne zyrë, takimet e planifikuara në 

Google Classroom dhe perditesimin e permbajtes se mesimeve. Në varësi të 

rrethanave dhe pjesëmarrjes, Distrikti mund ta rregullojë këtë opsion, duke 

përfshirë kthimin në një orar më tradicional të shkollës dhe / ose përdorimin e më 

shumë opsioneve virtuale me ane te nje njoftimi te duhur 

 

OPSIONI B: Academia Virtuale K-12 (Dite e plote) 

 

➢ Prindërit do te pyeten nese do të jene dakort me Akademinë Virtuale K-12 dhe 

do të premtojne te ndjekin këtë model gjatë semestrit të vjeshtës. 

➢ Studentët do të punojnë në mënyrë asinkrone (supozohet te pavarur në orët 

paradite) dhekane lidhje të vazhdueshme me mesuesin për mesimet dhe orar 

zyrtar mbasdite.  

➢ Mësimi në distancë do të shndërrohet dhe përmirësohet për vitin shkollor 2020-

2021. Studentët do të jenë në gjendje të shohin mësuesit dhe bashkëmoshatarët 

e tyre në një mjedis virtual çdo ditë. Ne do të perdorim një kombinim të mesimit 

asinkron dhe sinkron (do marrin mesime ne menyre  "direkte" nga mësues me 

pergatitje te lartë ne nje orar te rregullt) për vitin shkollor 2020-2021. 

➢ Studentët do të përdorin Google Classroom, përveç perdorimit te burimeve në 

internet për mësimin në distancë, dhe do të angazhohen të punojnë shume në 



mjedisin virtual. Kjo përfshin marrjen e mesimeve në internet, e cila mund të 

përfshijë videot e postuara nga mësuesit. Mësuesit do të vazhdojnë të përfshihen 

në aktivitete profesionale te mesimit, që te përmirësojnë aftësitë e mësimit në 

distancë, duke përfshirë mundësinë për t'u bërë Mesuese të Certifikuar të 

Google. 

 

PLANI 3: Academia Virtuale K-12 (Anullimi i Shkolles, Mesimi ne 

Distance, dhe Planet e Rihapjes)  

 
➢ Komunikimi gjatë mbylljes do të behet pergjithesisht në një format elektronik. 

Uebsajti i Mësimit në Distancë të distriktit dhe faqja " Staff Only " do të japin 

informacionin më gjithëpërfshirës dhe të azhurnuar për stafin. 

➢ Studentët do të jenë në gjendje të shohin mësuesit dhe bashkëmoshatarët e tyre 

në një mjedis virtual çdo ditë. Distrikti do të përdorë një kombinim të të mësuarit 

asinkron dhe sinkron (do marrin mesime ne menyre “direkte" nga mësues me 

pergatitje te lartë ne nje orar te rregullt) për vitin shkollor 2020-2021 gjatë një 

mbylljejes se shkollave. 

 

Roli dhe pergjesite e Distriktit Gjate Nje Mbyllje  

 

Administratoret e shkollave 
 

➢ Kryerja e IDT virtuale për mësuesit për të siguruar marrja e vendimeve ne baze 

te te dhenave të vazhdoje 

➢ Vizitat ditore ne Google Classroom dhe Google Meet për të siguruar cilësi. 

➢ Përcaktoni orarin dhe normat e takimeve virtuale të stafit 

➢ Ndiqni udhëzimet e distriktit në lidhje me afatet dhe komunikiminet “ekspluzive” 

➢  Komunikoni strukturat, afatet kohore, pritjet dhe burimet mbështetëse për 

studentët dhe familjet 

➢ Shfaq punën e studentëve 

➢ Monitoroni dhe siguroni mësim profesional virtual, sipas nevojës 

➢ Monitoroni pjesëmarrjen e studentëve 

➢ Përgjigjuni pyetjeve, shqetësimeve dhe nevojave të stafit 

➢ Reflektoni vazhdimisht në praktike dhe ne zgjidhjet 

➢ Festoni fitore të vogla dhe siguroni inkurajim për stafin 

 

Pergjegjesit 
 

➢ Siguroni konsistencën e ofrimit të përmbajtjes në të gjithë rrethin. 

➢ Bëni “demostrime” të rregullta në klasën e Google për të siguruar që mesimi të 

jepet në nivelet e kerkuara. 

➢ Merrni pjesë ne menyre periodike ne klase ne Google Meets. 



➢ Komunikoni rregullisht me administratën e ndërteses në lidhje me çështjet 

kurrikulare. 

➢  Merrni pjesë në IDT me baze shkollore, sipas rastit. 

➢  Ofroni udhëzime dhe mbështetje për mësuesit gjatë mësimit në distancë. 

➢ Siguroni mesuesit me tutoriale dhe mbështetje të nevojshme në lidhje me Google 

Classroom. 

➢ Mbani ne menyre te vazhdueshme Orare Zyrtare virtuale për të qenë në 

dispozicion të mësuesve dhe administratës së shkollës  

➢  Përgjigjuni pyetjeve, shqetësimeve dhe nevojave të stafit 

➢ Vazhdimisht reflektoni në praktikat dhe dhenien e zgjidhjeve. 

➢ Festoni fitore të vogla dhe inkurajoni stafin 

➢ Merrni pjesë në të gjitha takimet virtuale sipas udhezimeve nga CAO 

 

Mesuesit e Arsimit te Regullt  
 

➢ Krijoni një Klasë Google për secilën klase, duke ndjekur të gjitha udhëzimet e 

distriktit, duke ftuar administratën e shkollave dhe pergjegjesit e lendeve. 

➢ Hartoni dhe zbatoni mësimet e përditshme dhe punët e studentëve në përputhje 

me kurrikulat e distriktit. 

➢ Kryeni mësime ditore sinkrone në Google Meet sipas orarit virtual të krijuar nga 

distrikti 

➢ Siguroni orë të përditshme në zyrë që studenti të bashkëveprojë me mësuesin 

➢ Siguroni opinione gjithëpërfshirëse, domethënëse dhe në kohë mbi punën e 

studentëve 

➢ Monitoroni çdo ditë të dhënat e studentëve ne distrikt dhe vlerësimet ditore të 

krijuara nga mësuesi 

➢ Modifikoni / bëni akomodimin për studentët sipas IEP ose 504 të tyre; 

komunikoni rregullisht me mësuesit e arsimit special, të caktuar për studentët në 

klasat e tyre 

➢ Merrni pjesë në takime të planifikimit bashkëpunues përmes Google Takohen me 

kolegë të së njëjtës përmbajtje / kurs 

➢ Merrni pjesë në takimet dyjavore te departamentit ne Google Meet në nivelin 

sekondar siç është caktuar nga kryetari i departamentit 

➢ Merrni pjesë në të gjitha takimet e meuesve ne Google Meet siç është caktuar 

nga administratori i ndërteses 

➢ Vendosni notat në PowerSchool duke ndjekur të gjitha protokollet dhe politikat e 

distriktit per venien e notave  

➢ Dorëzoni plane mësimore javore ne administratë dhe ne pergjegjesi i lendes. 

 
Mesuesit e Arsimit Special  

 
➢  Krijoni një Google Classroom për çdo periudhë të klasës, duke ndjekur të gjitha 

udhëzimet e distriktit, përfshirë ftesën e administratorit të shkolles, Pergjegjesit e 

lendeve dhe Pergjegjesit te SpEd 



➢ Për klasat me bashkë-mësim, koordinoni me partnerin tuaj të arsimit të 

përgjithshëm, në mënyrë që të keni qasje në klasën tuaj të përbashkët në 

Google. 

➢ Hartoni dhe zbatoni mësimet e përditshme dhe punët e studentëve në përputhje 

me kurrikulat e distriktit 

➢ Kryeni mësime ditore sinkrone në Google Meet sipas orarit virtual të krijuar nga 

distrikti 

➢ Siguroni orë të përditshme në zyrë që studenti të bashkëveprojë me mësuesin 

➢ Siguroni opinione gjithëpërfshirëse, domethënëse dhe në kohë mbi punën e 

studentëve 

➢ Monitoroni çdo ditë të dhënat e studentëve për vlerësimet në rrethe dhe ato të 

krijuara nga mësuesit 

➢ Modifikoni / bëni akomodimin për studentët sipas IEP ose 504 të tyre; 

komunikoni rregullisht me mësuesit e arsimit te rregullt të caktuar për studentët 

në klasat tuaja 

➢ Merrni pjesë në takime bashkëpunues te planifikuara përmes Google Meet me 

kolegë të së njëjtës lende / kurs 

➢ Merrni pjesë në takimet Google Meet dy javore të departamentit në nivelin 

sekondar siç është caktuar nga kryetari i departamentit 

➢ Merrni pjesë në të gjitha takimet google Meet te mesuesve siç është caktuar nga 

administratori i ndërteses 

➢ Vendosni notat në PowerSchool duke ndjekur të gjitha protokollet dhe politikat te 

distriktit per vleresimin. 

➢  Dorëzoni plane mësimore javore te administrator dhe pergjegjesi i lendeve. 

 

Kryetaret e departmenteve- Të gjitha pritshmerite e mësuesve si 
vijojne: 

 

➢ Mbështetni mësuesit dhe administratorët e lendeve, programe dhe Google 

Classroom 

➢ Organizoni dhe planifikoni takime dy-javore të departamentit përmes Google 

Meet (duke ftuar pergjegjesit e departamenteve dhe administratoret e 

ndërtesave) 

➢ Merrni pjesë në takime të rregullta javore virtuale me Pergjegjesit e lendeve 

➢ Mësoni vazhdimisht se si të zgjidhni problemet dhe te merrni ndihmen per 

çështjet ne Google Classroom 

➢  Inkurajohen të marrin Certifikimin e Nivelit 1 të Google për të rritur mbështetjen 

për mësuesit në departamentin e tyre përkatës 

 

Ndihmuesit e Shkrim-Leximit / STEM dhe trainerët e Matematikës 
 

➢ Mbështetni mësuesit dhe administratorët me përmbajtje te lendes, programe dhe 

Google Classroom 



➢ Ndani burime shtesë për të mbështetur përmbajtjen e lendes me mësuesit 

(përmes emailit, Google Drive, ose ndonjë mjet tjetër komunikimi që shkolla po 

përdor) 

➢ Lehtësoni takimet virtuale të planifikimit mësimor sipas niveleve të klases, sipas 

pergjegjesit te lendes. 

➢ Mësoni vazhdimisht se si të zgjidhni problemet dhe të mbështesni çështjet me 

Google Classroom 

➢ Punoni për hartimin e kurrikulave sipas drejtimit nga pergjegjesi i lendes 

➢ Kjo mund të përfshijë, por nuk mund te kufizohet në programin mësimor veror, 

kurrikulën plotësuese per vjeshten (urë), kurrikulën e përgjithshme ne baze të 

nivelit të klasës 

 

Mesuesit e Leximit/ Title I  
 

➢ Ndihme per studentet e Shkalles II dhe III  

➢ Komunikim me familjet 

➢ Të jeni ne dispozicion për të ofruar këshilla eksperte për leximin për stafin dhe 

familjet përmes postës elektronike ose telefonit 

➢  Krijoni dhe menaxhoni klasa në platforma virtuale, sipas rastit 

➢ Shkarkoni dhe caktoni ose shpërndani mësime plotësuese për studentët e 

Shkalla II dhe III, sipas rastit, duke përdorur Google Classroom ose mjete të tjera 

elektronike. 

 
Tutoret dhe Paraprofesionale 
 

➢ Regjistrohuni në klasat e caktuara të Google gjatë gjithë ditës dhe siguroni 

mbështetje për studentët sipas rastit. 

➢ Ndihmoni mësuesit në shpërndarjen e mësimeve përmes Google Meet. 

➢ Takohuni rregullisht përmes Google Meet me mësuesit e caktuar ose ekipet e 

mësuesve. 

➢ Punoni në bashkëpunim me stafin mësimdhënës për të organizuar mbështetje 

përmes Google Meet për studentët në nevojë. 

➢ Siguroni opinione për mësuesit mbi përparimin e studentëve në seanca 

individuale 

 

Prioriteti i Materialeve 

 

Pas mbylljes së shkollave - të gjithë mësuesit duhet të kenë me vete: 

➢ Pajisje që lejon konferencë me video 

➢ Të gjitha materialet e mësuesve që lidhen me kurrikulën e distriktit 

➢ Mësuesit duhet të rivendosin fjalëkalimet e tyre para se të largohen nga shkolla 

ne nje mbyllje për të siguruar që ata te kene mundesi te hyjne ne email, google, 

etj.  



➢ Në rast të mbylljes së papritur, drejtorët do të duhet të hartojnë plane për rikthim 

të lehtë dhe të sigurt të këtyre materialeve 

 

Planifikimi në të ardhmen për të Mësuar nga Distanca 

 

Përmes përdorimit të ThoughtExchange, distrikti angazhoi familjet, studentët, mësuesit dhe 

drejtues që të mbledhin opinione në lidhje me tre planet e distriktit, përfshirë modelin e të 

mësuarit hibrid. Për më tepër, Superintendentja e Shkollave, mbajti 4 mbledhje virtuale në të 

cilat u diskutuan planet për rihapjen dhe palët e interesuara kishin një mundësi për të dhënë nje 

opinion. Më në fund, një prezantim iu dorëzua Bordit të Arsimit në 16 korrik 2020 

 ➢ Cdo mësues do të angazhohet në të mësuarit profesional për të përmirësuar praktikat 

 pedagogjike të mësimit në distancë, pasi lidhet me të mësuarit e kombinuar, Google 

 Classroom, Google Meet, Google LiveStream dhe Kami. 

 ➢ Kjo përfshin një pritshmeri që secili mësues në distrikt të ketë një Google Classroom i 

 cili do të jetë i gatshëm për të kaluar në mësimin virtual. 

 ➢ Për më tepër, rrethi ka blerë valute për të siguruar që të gjithë mësuesit dhe 

 administratorët të kenë mundësi të bëhen një Edukator te Certifikuar te Google. 

 

Rrethi do të përdorë strategji komunikimi që kanë mundësinë më të mirë për të angazhuar të 

gjithë palët e interesuara. 

 

Mungesa e zgjatur e mësuesve 

 

➢ Bashkëpunimi ndërmjet stafit për të siguruar që shumë individë të kenë qasje në 

platformat e të mësuarit, nëse një mësues nuk do të jetë në gjendje të përmbushë 

përgjegjësitë e tij 

➢ Drejtorët e shkollave menjëherë do të njoftojnë familjet për çdo vendim të marrë për të 

rregulluar qoftë per mungesen e mësuesve ose per mbylljen e shkollës 

➢ Stafi do të vendosë pritshmerite që nëse shkolla mbyllet, studentët duhet të futen në 

Google Classroom ditën tjetër për të vazhduar mësimin. 

 

Ndjekja e Mungesave te Studentit  

 

➢ Gjatë kohës së mësimit në distancë, stafi do t'i japë përparësi angazhimit me studentë 

dhe familjet përmes mjeteve të ndryshme duke përfshirë Google Classroom, telefon, 

email, media sociale të sponsorizuara nga distrikti dhe platforma të tjera. 

➢ Në baza ditore, shkollat do të ndjeke kontaktin me studentët dhe pjesëmarrjen e 

studentëve në të mësuarit sinkron dhe asinkron. 

➢ Shkollat do t'u raportojnë familjeve ne kohen e duhur përqindjen e pranisë / pjesëmarrjes 

së nxënësve në klasat online. 

➢ Pas tre ditësh mungese te kontaktit brenda javes, studenti do t'i referohet ekipit të 

ndihmës së shkolles/ grupit te punes per mungesat kronike për përpjekje të mëtejshme. 



➢ Ekipi i mbështetjes së studentëve / per mungesa kronike do të analizojë të dhënat e 

marrjes pjese ne shkolle dhe arsyet e shkëputjes për të informuar menyren e ndërhyrjes.  

➢ Koordinatoret e prindërve do të punojnë për t'u lidhur me familjet dhe per adresimin e 

nevojave e dokumentuara 

➢ Perditesime javore te Google Classroom do t’u dergohen pinderve 

➢ Vendosja e nje protokolli dhe personi përgjegjës për perditesimin e informacionit të 

kontaktit të studentëve  

➢ Mësuesit komunikojnë për zevendesimin e puneve te humbura te studentëve qe u 

mungojnë detyrat 

➢ Prindërit do të njoftojnë shkollën nëse një nxënës nuk është në gjendje të marrë pjesë 

në seanca mësimore sinkron ose nëse nuk është në gjendje të përfundojë të mësuarit 

asinkron 

➢ Bashkëpunimi i vazhdueshëm me partnerët e komunitetit për të mbështetur nevojat e 

studentëve dhe familjeve 

 

Planet e Komunikimit / Angazhimi i Familjeve and Studenteve 

➢ Faqja web e WPS (ka nje site te dedikuar Google Site te COVID-19) e cila perditesohet 

disa herë në javë me informacionin më të fundit, përfshirë udhëzimet nga Departamenti i 

Arsimit te Shtetit të Connecticut. Materiali i postuar në faqen e internetit të Distriktit mund 

të përkthehet shpejt në gjuhë të shumta dhe dokumentacionet ne PDF jepet në 

Spanjisht dhe Shqip, të dy gjuhët mbizotëruese pervec Anglishtes te cilat që fliten ne 

familjet tona. Cdo protokoll / rregullore e re ose e modifikuar do t'i komunikohet 

komunitetit të shkollës ne Kohen e duheur përmes mënyrave të shumta të komunikimit. 

➢ MENYRAT E KOMUNIKIMIT: Website (qe perfshin nje pjese te dedikuar Google Site to 

COVID-19), media sociale, telefonata Robo, shkolla individuale që ndajnë informacione, 

organizata të komunitetit 

➢ Jane mbajtur disa konferenca virtuale ku distrikti ka mbledhur informacione dhe 

shqetesime, ide dhe pyetje nga familjet përmes një platforme ne internet të quajtur 

Thoughtexchange. Rezultatet janë ndarë me komunitetin e shkollës dhe një dokument 

FAQ mbi bazën e rezultateve eshte duke dale seshpejti. 

o   Thoughtexchange- 8 korrik- 14 korrik  

o   Konferenca virtuale- 14, 15, 16 dhe 17 korrik   

 

 

https://sites.google.com/waterbury.k12.ct.us/covid-communications

