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Të dashur Prindër, Familjare dhe Personel: 

Faleminderit për durimin tuaj kur ne përpiqemi të sigurojmë qe arsimimi i nxenesve tanë të 
vazhdoje ne shtëpi nepermjet menyrash te ndryshme. Komisioneri shteteror i Arsimit, Dr. 
Miguel Cardona, ka caktuar një grup pune që do të mbikëqyrë dhe lehtësojë dhurimin bujar të 
60,000 laptopëve ne te gjithe distriktet shkollore ne gjithe shtetin. Bazuar në informacionin që 
ne dimë ne keto momente, këto kompjutera do t'u shpërndahen nxënësve të shkollave të 
mesme në Distriktet e Aleancës, nje nga të cilat eshte dhe Waterbury. Gjatë javëve të 
ardhshme, dhe pasi ekipi i punës pasi te përcaktoje se si laptopët do të shpërndahen në 
distrike, ne do të vazhdojmë t'ju komunikojmë se si kjo do të ndikojë në mësimin në internet në 
Shkollat Publike te Waterbury. Ne po bëjmë çdo përpjekje për të krijuar një platformë 
mësimore virtuale në kohën e duhur, ndërkohe qe vlerësojmë nevojat e teknologjisë së 
studentëve tanë. 

Përveç dhurimit të kompjuterave për shkollat e mesme, një tjetër donacion do të bëjë të 
mundur shpërndarjen e materialeve për lexim ne 185,000 nxënës të klasave PreK-8 në distriktet 
qe kualifikohen, nje nga të cilat është dhe Waterbury.  Këto distrikte do të marrin ne shtepi libra 
me cilësi të lartë, te cilat do të ofrojnë instruksione të shkëlqyera për leximin dhe shkrimin gjate 
mesimit nga shtëpia.  

Kur të vijë koha e shpërndarjes, Distrikti, si dhe drejtorët e shkollave, do të sigurojnë një proces 

shperndarje të sigurt dhe efikas të këtyre materialeve, në mënyrë që familjet dhe studentët të 

respektojnë distancimin social në çdo kohë. Komisioneri parashikon që dërgesat mund të 

fillojnë nga tre deri në gjashtë javë. Ju lutemi vazhdoni të kontrolloni uebfaqen dhe mediat 

sociale për te rejat e fundit.  

 

Sinqerisht, 

Dr. Verna D. Ruffin 
Superintendente e Shkollave  

  


