
 

 

Këshilla për prindërit përpara rihapjes së shkollave  
 
(358 words) 
 
Të gjithë kanë punuar shumë për të siguruar një rihapje të sigurt të shkollave për stafin, 
studentët dhe familjet e tyre.  
 
Do të ketë rregulla dhe rutina të reja për t’u ndjekur, që janë vendosur për t’i mbajtur të 
gjithë të sigurt.  
 
Shumica e nxënësve mezi presin të kthehen në shkollë dhe do të ndihen të lumtur dhe 
të ngazëllyer. Disa mund të ndjehen pak të shqetësuar për kthimin. Ky është një reagim 
normal në një kohë ndryshimi.   Shumica do të rehatohen përsëri menjëherë pasi të 
mësohen me rregullat dhe rutinat e reja.  Kujtojuni atyre aspektet pozitive të kthimit - si 
lidhja me miqtë dhe ri-përfshirja në aktivitetet e shkollës. 
 

Larja e mirë e duarve do të jetë e rëndësishme për të gjithë nxënësit. Sigurohuni që 

fëmija juaj të dijë të përdorë një shami për të mbuluar kollën ose teshtitjet,ose të kollitet 

ose teshtitet në bërryl. 

 

Në nivelet fillore dhe pas fillore, shkollat do të vendosin procedura të distancimit fizik. 

 

Në shkollën fillore, fëmijëve më të vegjël mund të mos u kërkohet të praktikojnë distancën 

fizike, por ata mund të organizohen në grupe të vogla. Mund të ketë rregulla të reja për 

marrjen dhe sjelljen e tyre në shkollë.  

 

Personelit në të gjitha shkollat dhe nxënësve në nivelet jo fillestare u kërkohet të mbulojnë 

fytyrën, kur nuk mund të mbahet një distancë fizike prej 2 metrash. 

 

Nxitini fëmijët tuaj të ecin ose të përdorin biçikletën për në shkollë nëse është e mundur 
dhe e sigurt për ta bërë këtë. 
 

Në transportin shkollor, nxënësit do të kenë një vend të caktuar për t'u përdorur çdo ditë 

dhe nga nxënësve që nuk janë në nivelin fillestar do t'ju kërkohet të ta mbulojnë fytyrën 

kur presin dhe kur hipin në autobus.  

 
Shkollat do të komunikojnë drejtpërdrejt me familjet për rihapjen. Flisni së bashku në 

shtëpi se çfarë duhet të presnin fëmijët kur të kthehen në shkollë. Ju duhet ta njoftoni 

shkollën për çdo shqetësim që keni në lidhje me përvojën e të mësuarit të fëmijës tuaj 

gjatë periudhës së mbylljes së shkollës.  

 



 

 

Vendosja e rutinave të shëndetshme do të ndihmojë në përshtatjen e kthimit në shkollë.  
Nxiteni fëmijën tuaj që të nisë gradualisht rutinat e gjumit që janë më afër atyre që 
përdoren gjatë shkollës. 
 
 Gjithashtu, ndihmojeni fëmijën tuaj të hanë shëndetshëm, të ushtrohen dhe të rilidhen 
me miqtë.  
 
Mësuesit e kuptojnë se nuk ka qenë e lehtë të studiosh në shtëpi gjatë mbylljes së 

shkollës dhe ata do t'i mbështesin nxënësit që të jenë të gatshëm për të mësuar.  

 

Kushdo që ka simptoma Covid-19, duke përfshirë ethe, kollë, gulçim ose vështirësi në 
frymëmarrje apo humbje ose ndryshim në sensin e tyre të nuhatjes ose shijes nuk duhet 
të shkojnë në shkollë. Ju lutemi telefononi mjekun tuaj dhe ndiqni udhëzimet nga HSE 
për vetë-izolimin. Sigurohuni që nxënësit të dinë që nëse nuk ndihem mirë në shkollë, 
ata duhet t'i tregojnë mësuesit të tyre menjëherë.  
 

Mos harroni se të gjithë kemi një rol për t’i rikthyer të gjithë në shkollë në mënyrë të sigurt. 
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