
 

31 mars 2020 

Të nderuar studentë, prindër dhe familjare: 

Ndërsa Zyra e Guvernatorit ka urdheruar që shkollat të mbyllen të paktën deri në 20 Prill, ne po                  

bëjmë çdo përpjekje për të zbatuar një Plan të Mësimit në Distancë në kohën e duhur,                

ndërkohe po bejme nje vleresim te mundësive qe kane studentët tanë për të marrë pjesë në                

planin mësimor ne distance. Ne do të fillojmë zbatimin e planit këtë javë dhe do të vazhdojmë                 

t'ju njoftojme me te rejat e progresit. Ne kërkojmë durimin tuaj duke qene se po fillojmë                

mësimin në distancë. Ne e dimë se do të ketë veshtiresi gjatë procesit, do kete idetë dhe                 

vendime që mund të kenë nevojë të rishikohen ndërkohe qe ne po mësojmë t'u japim mesim                

nxenesve tanë në një mënyrë të re, krijuese. Disa prej jush na kanë treguar se si mësuesit janë                  

duke u lidhur tashmë me fëmijën tuaj gjatë kësaj kohe jashtëzakonisht sfiduese. Ne jemi              

jashtëzakonisht mirënjohës për mbështetjen qe po tregoni. 

Plani i Mesimit ne Distance (DLP) 

Gjate ketyre diteve te fundit Zyra Akademike ka hartuar një DLP gjithëpërfshirës dhe inovativ.              

Eshtë krijuar per mësuesit tanë qe të angazhohen me nxënësit e tyre dhe të vazhdojnë               

mësimin. Për të hyrë në faqen e internetit dhe të lidhjeni me mësuesit tuaj, klikoni Këtu. 

Chromebooks 

Këtë javë Distrikti do të fillojë fazën e parë të shpërndarjes së Chromebook për studentët qe                

mendohet të kenë më shumë nevojë, duke filluar me klasat e maturanteve. Dhe do te               

vazhdojme me pas me klasat e tjera te shkollave te mesme. Procesi për nxënësit e shkollës                

fillore dhe tetevjecare gjithashtu do të bazohet në baze te nevojave dhe te furnizimit me               

Chromebooks. 

Gjate kohës se shpërndarjes, Distrikti do të sigurojë një proces shperndarje me siguri te plote               

dhe me efektshmeri te Chromebook ku familjaret dhe studentët do të respektojnë distancimin             

shoqëror në çdo moment. Personeli i sherbimit te shkollave te distriktit, gjithashtu do të              

disifektojne të gjithë Chromebook-et gjate kohes se shperndarjes. Ne jemi të përkushtuar të             

sigurojmë një proces me te sigurt dhe te respektojme të gjitha udhëzimeve shtetërore dhe              

federale në lidhje me COVID-19. Detajet në lidhje me procesin e shperndarjes, përfshirë             

vendndodhjen ku do t'i merrni, datat dhe orët do të jepen ne vazhdim.  

https://bit.ly/347W6fn


 
Ju lutemi vazhdoni të vizitoni faqen e internetit te Distriktit dhe mediat sociale për te marre                

informacionet më të fundit. 

Partneriteti për Connecticut gjithashtu ka dhuruar 60,000 laptopë për nxënës të shkollave të             

mesme në 33 rrethe, përfshirë Shkollat Publike të Waterbury, në të gjithë shtetin. Ato              

gjithashtu do të shpërndahen në mënyrë të sigurt dhe efikase kur të arrijnë në tre deri në                 

gjashtë javët e ardhshme. 

Sigurimi i internetit: 

Zyra e Governatorit është duke bashkëpunuar me ofruesit e internetit për të ndihmuar             

studentët të kene internet në shtëpi ne menyre qe te mbështesin mësimin në distancë. 

 Për një listë të plotë të ofruesve të internetit në mënyra të ndryshme, klikoni here. 

Libra pune per mësimet plotësuese: 

Për shkak të një dhurimi bujar, mbi dhjetëra mijëra nxënës të klasave nga Pre-K deri ne klasat e                  

8-ta, ku përfshihen dhe Shkollat Publike të Waterbury, do të marrin libra pune me cilësi të lartë,                 

të cilat do të ofrojnë instruksione të shkëlqyera ne lexim dhe shkrim, nderkohe qe do te                

mësojnë nga shtëpia. Studentët do të mbajnë librat e punës për një kohë të pacaktuar. Librat                

përputhen me standardet e mësimit në shtetin e Connecticut. Prindërit inkurajohen të punojnë             

me nxënës në shtëpi për të përfunduar këto ushtrime. Distrikti gjithashtu do të krijojë një               

proces shpërndarjeje te rregullt, efikas dhe të sigurt që përputhet me të gjithë protokollin e               

distancimit social. Ju do te merrni nje njoftim nga Distrikti, si dhe nga drejtorët e shkollave                

fillore dhe të mesme, në lidhje me datat dhe orët. 

Sinqerisht, 
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https://drive.google.com/drive/folders/1ZferLPuF6RSsNyOSXS54RJj_XKJnGfOl
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