Kthehemi në shkollë
Informacione për prindërit

Pse mund të shkojnë më shumë fëmijë në shkollë?
Është mirë për
mirëqënien mendore të
fëmijëve.

Është më mirë se fëmijët
shoqërohen me fëmijët e
tjerë.

Shkolla është vendi më i
mirë për të mësuar.

Çfarë ka ndryshuar?
15

08 Qershor

Në shkollë

Në shtëpi

Klasat e 6

Klasat e 1

Fëmijët e atyre që punojnë në

K6 sektoret kryesore dhe fëmijët lehtë
të cenueshëm

Klasat e 2

Klasat e 3

Klasat e 4

Klasat e 5

Nga 15 Qershori do të mirëpresim klasat e 6. Shkolla vazhdon të jetë e
hapur edhe për fëmijët e prindërve që punojnë në sektoret kryesore dhe
për fëmijët lehtë të cenueshëm të cilët nuk janë në kalasë të 6.

Po vëllezërit e motrat e tyre?
Vetëm fëmijët që janë në
klasë të 6.Fëmijët e atyre që
punojnë në sektore kryesore
dhe fëmijët lehtë të
cenueshëm.

Fëmijët parashkollor, klasat e1,
klasat e 2, klasat e 3, klasat e 4
dhe klasat e 5 duhet të
qëndrojnë në shtëpi.

Si ne po sigurohemi që shkolla është e sigurtë?
Ne do të planifikojmë për
rreziqe para se shkolla të
jetë e hapur.
Nëse një fëmijë ose anëtar
i familjes është i sëmurë
ata nuk mund të vijnë në
shkollë.
Do të ketë maksimum 15
fëmijë në secilën dhomë
(klasë) (këto dhoma do të
njihen si flluska).

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

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

Të gjithë do të lajnë duart
më shpesh se normalisht..
Shkolla do të
pastrohet më shpesh
se normalisht.
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.

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

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.

A duhet që fëmija im të vijë në shkollë?



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.

