
Perditesimi Javor i WPS – 3 gusht 2020 

Udhezime te CSDE, Informacione dhe burime nga WPS  

Ne kete numer do te gjeni: 

1. Informacion i rendesishem ne lidhje me Kontrollin Fizik dhe Imunizimin 

2. Pyetje Pergjigje: Rihapja e shkollave 

3. Governatori Lamont shpall Programin 43.5 milion dollare per Zvogelimin e 

hendekut ne Pajisjet Dixhitale per Studentet e Connecticut.  

 

Informacion i rendesishem ne lidhje me Kontrollin Fizik dhe Imunizimin 

Ne Shkollat Publike të Waterbury e kuptojmë qe për shkak të pandemisë COVID-19, takimet me 
ofruesit e kujdesit shëndetësor jane bere te kufizuara dhe njekohesisht jane anuluar. Pavaresisht 
kesaj, Shteti i Connecticut kërkon te jenë te kryera disa vaksina dhe një kontroll fizik për të 
gjithë studentët e regjistruar në shkollat e Connecticut. 

 Ju lutemi klikoni këtu për të parë Kërkesat e Imunizimit nga Departamenti i Shendetit 
Publik ne Connecticut per vitin shkollor 2020-2021.  

 Ju lutemi klikoni këtu  për të parë Formularin e Kontrollit Shendetesor nga Departamenti 
i Shendetit Publik për K-12. 

 Ju lutemi klikoni këtu për të parë Formularin e Kontrollit shëndetësor nga Departamenti 
i Shendetit Publik për parashkolloret Early Childhood. 

 PER TE GJITHE NXENESIT E RINJ PRE-K - 8: 

 Ju lutemi te kryeni regjistrimin ne online ne linkun e meposhtem: 
https://www.waterbury.k12.ct.us/Content2/registration. Zyra e parashkollorit (Early 
Childhood) eshte ne dispozicion t’u shërbeje familjeve për regjistrimin Pre-K dhe 
gjithashtu stafi i qendres së pritjes Welcome Center ështe e përgatitur t’u shërbejë 
familjeve në procesin e regjistrimit K-8. Mbyllja e takimeve eshte menyre e preferuar, 
nderkohe qe jeni te mirepritur te vini direkt.  

PER TE GJITHE NXENESIT E RINJ TE SHKOLLES SE MESME: 

 Ju lutemi regjistroni femijen ne shkollen e mesme perkatese qe do ndjekë. 

PER NXENESIT QE HYJNE NE KLASAT 7 DHE 11: 
Ne jemi përkushtuar, që të vazhdojmë të punojmë me partnerët tanë te qendrave shëndetësore 

lokale, për të mundesuar lidhjen e familjeve tona me qendrat mjekësore ne menyre që familjet 

te jenë ne përputhje me rregullat e shtetit.  Nëse fëmija juaj nuk ka marre kontrollin fizik dhe 

imunizimet e kërkuara ne klasen e 6-të dhe të 10-të, ju lutemi sigurohuni që ato të jenë të 

https://portal.ct.gov/-/media/SDE/School-Nursing/Forms/Immunization_Requirements.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/School-Nursing/Forms/HAR3_2018.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/School-Nursing/Forms/EC_HAR.pdf
https://www.waterbury.k12.ct.us/Content2/registration


perditesuara dhe të jene ne dosjen e nxenesit prane zyrës se infermierise në shkollë, perpara se 

te filloje të vitit shkollor.  

Pyetje Pergjigje: Rihapja e Shkollave  

Bazuar ne takimet virtuale te superintendentes Ruffin dhe ne baze te shkembimit te 

mendimeve ne platformen Thoughtexchange, Shkollat Publike te Waterbury kane perpiluar nje 

liste me pyetje dhe pergjigje.  Qëllimi i këtij dokumenti është të sigurojë informacionin dhe 

sqarimin e komunitetit të shkollës për tema te ndryshme në lidhje me rihapjen e shkollave. Ju 

kujtojme se ky eshte nje dokument i vazhdueshem, i cili do të perditesohet vazhdimisht për 

shkak të ndryshimit me shpejtësi te situates nga pandemia dhe ne lidhje me udhëzimet e 

vazhdueshme federale dhe shtetërore. Per te pare kete dokument, ju lutemi klikoni këtu. 

Governatori Lamont shpall programin e 43.5 milion dollare në zvogelimin e hendekut ne 

pajisjet dixhitale te studenteve ne Connecticut 

Diten e martë, ne 29 korrik, në shkollen Waterbury Arts Magnet School, Guvernatori Ned Lamont 

njoftoi se kjo administratë po fillon iniciativën secili te mesoje Everybody Learns: si një investim 

prej 43.5 milion dollarësh, në zgjedhje të mësimit nga distanca për të mbyllur hendekun dixhital 

në Connecticut dhe per fuqizimin e studentëve në të gjithë shtetin gjate mesimit nga shtëpia, 

veçanërisht ne kete kohe qe pandemia e COVID-19 vazhdon të ndikojë në vend. Për të lexuar 

njoftimin e plotë, ju lutemi klikoni këtu. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1mGVINzhhdE94VM3-PPIcY3gUOb7md_fLAOR3ht3nGtw/edit?usp=sharing
https://www.waterbury.k12.ct.us/News/2572#sthash.Bj2Fc8UO.dpbs

