
Kthehemi në shkollë 
     Klasat e 1 Informacione Për Prindërit 

 
 
 
 

 

 

Pse mund të shkojnë më shumë fëmijë në shkollë?  
 

 

Është mirë për 
mirëqënien mendore të 
fëmijëve.  

 
 
 

Shkolla është vendi më i 
mirë për të mësuar.  

 
 

 
          
          

 

 

Çfarë ka ndryshuar? 
 
 
 
 
 

             Në shkollë  

22   Me 22 Qershor 
  
                                                  Në shtëpi 

 
 
 
 

KEY WORKER  
Klasa 1         Klasa 6  &               VULNERABLE  

CHILDREN  
 
 
Klasat e 2 Klasat e 3 Klasat e 4 Klasat e 5 

 
 

Që nga 22 Qershori do të mirëpresin fëmijët e Klasave 1( të para): 
 

   Klasat  Wren & Snowdrop  vetëm të Hënën dhe të Martë 
 

   Klasat  Rabbit & Cherry vetëm të Mërkur dhe  të Ënjte 
 
Shkolla do të vazhdojë të jetë e hapur për klasat e 6,  fëmijët e atyre që punojnë në 
sektoret kryesore dhe fëmijët lehtë të cenueshëm.  
  
 

        Po motrat dhe vëllezërit e tyre?  
 

 

 

 
    

Është më mirë se 
fëmijët  shoqërohen 
me fëmijët e tjerë. 
 

Fëmijët e atyre që punojnë 
në sektoret kryesore dhe 
fëmijët lehtë të cenueshëm 

 

Vetëm fëmijët që janë në klasë 
 të 1, në klasë të 6.Fëmijët e 
atyre që punojnë në sektoret 
kryesore  
dhe fëmijët lehtë të cenueshëm.  
 

 

Fëmijët parashkollor, klasat e 2, 
klasat e 3, klasat e 4 dhe klasat e 5 
duhet të qëndrojnë në shtëpi. 
 

 

 



Si po sigurohemi ne që shkolla është e sigurtë? 
 
 
 

 

We will plan for risks 
before school is open.  

 
 
 

 

If a child or family member 
is sick they can not come to 
school.  

 

 

There will be a maximum of 
15 children in each room 
(these will be known as a 
bubble). 

 
 
 

 

All children and sta will be 
expected to adhere to 
social distancing 
guidelines.  

 
 

 

All sta and pupils will have 
their temperatures taken 
on arrival at school. 

 
 

 

Everyone will wash their 
hands more regularly.  
 
 
 

 

School will be cleaned 
more regularly. 
 
 
 

 

To do this we will need to 
make changes to school 
opening and closing times. 
No parents will be allowed 
on site.  
 

 

Children will learn, play and 
eat with the same children 
and adults in their bubble.  
 
 
 
 

 

If your child or somebody 
else in your child’s bubble 
has symptoms, you will 
need to isolate your child 
and get your child tested. 

 

Ju lutem vini re: Ne po i inkurajojmë fëmijë për të mbajtur distancën   

e duhur  me njëri- tjetrin , por  këtë nuk mund ta garantojmë.  

 

A duhet që fëmija im të vijë në shkollë? 
 

 


If your child is well and in 

 

 

one of the groups asked to   
  

 attend they should. £  
    

Ne do të planifikojmë për 
rreziqe para se shkolla të 
jetë e hapur 

Të gjithë do të lajnë duart  
më shpesh se I kanë larë 
normalisht. 
 

Nëse një fëmijë ose anëtar i 
familjes është i sëmurë ata 
nuk mund të vijnë në shkollë. 
 

Shkolla do të pastrohet më  
shpesh se është pastruar 
normalisht. 
 

Do të ketë maksimum 15 
fëmijë në secilën dhomë 
(klasë) (këto dhoma do të 
njihen me emrin flluska). 
 

Për ta bërë këtë, ne do të 
duhet të bëjmë ndryshime 
në kohën e hapjes dhe 
mbylljes së shkollës. Asnjë 
prindër nuk do të lejohet  në 
shkollë. 
 

 
Të gjithë fëmijët dhe stafi 
(punonjësit)  duhet që të 
zbatojnë udhëzimet për 
mbajtjen e distancës me  
njeri-tjetrin. 
 

Fëmijët do të mësojnë, luajnë 
dhe hanë me të njëjtët fëmijë 
dhe të rritur në flluskën 
(klasën re) të tyre. 
 

Të gjithë stafi (punonjësit) 
dhe nxënësit do të masin 
temperaturën sapo të arrijnë 
në shkollë. 
 

Nëse fëmija juaj ose dikush 
tjetër në flluskën e fëmijës tuaj 
ka simptoma, ju do 
duhet që të izoloni fëmijën tuaj 
dhe ti beni testin fëmijës tuaj. 
 

Nëse fëmija juaj është mirë 
dhe brenda 
njëri prej grupeve që kërkoi 
të kthet në shkollë, ata 
duhet. 
 

 
Nuk do të ketë gjobë nëse 
fëmija juaj nuk shkon tek 
shkollë. 

  


