Kthehu së bashku përsëri këtë vjeshtë
Duke punuar së bashku, shkollat, familjet dhe komunitetet
mund të sigurojnë që studentët të mësojnë në mënyrë të
shëndetshme, të sigurt dhe personalisht.
Të dhënat kombëtare të vlerësimit të studentëve
të publikuar kohët e fundit për periudhën 2020-21
tregojnë:

• Studentët që mësuan personalisht kishin më pak
gjasa të humbnin terrenin akademik. Gjatë vitit
shkollor 2020/21, studentët në vend kaluan të
paktën shtatë muaj në klasë.

• Studentët që studiojnë hibrid ose në distancë
treguan më pak rritje akademike. Nxënësit hibridë
ishin në klasë midis tre dhe shtatë muajve të vitit
shkollor. Studentët në distancë kaluan më pak se
tre muaj në klasë.

• Kushtojini vëmendje raportit të fëmijës suaj!
Raportet individuale të nxënësve do të mbërrijnë
në rrethet shkollore në fillim të shtatorit dhe këto
raporte më pas do t’u dërgohen familjeve.
Si e informojnë këto data vitin shkollor 2021-22:
Rezultatet e testit shtetëror tregojnë se studentët që
studiojnë personalisht kanë më shumë gjasa të zotërojnë materialin e nivelit të klasës. Rrethet shkollore marrin përsipër të ofrojnë me siguri shkollim me kohë të
plotë në vend për të gjithë studentët për vitin shkollor
2021/22. Testet nuk përdoren për të vlerësuar edukatorët ose rrethet.
Studentët me nevoja të larta — nxënës të gjuhës
angleze, studentë me aftësi të kufizuara dhe/ose
studentë nga familje me të ardhura të ulëta — priren të
jenë më të largët gjatë periudhës 2020-21. Një kthim në
mësimdhënien ballë për ballë në 2021–22 është edhe
më i rëndësishëm për ta.
Si mund të punojmë së bashku për të mbështetur
mësimin e sigurt dhe personal?
Ne e dimë që studentët mësojnë më së miri
personalisht me mësuesit dhe miqtë e tyre. Prania
ballë për ballë gjithashtu siguron që studentët të
kenë qasje në gjithçka që shkolla ka për të ofruar-nga
aktivitetet pas shkollës deri tek ushqimet ushqyese.
CSDE punon ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë
për Udhëzim në rrethe në mënyrë që shkollat të jenë

sa më të sigurta. Hapat e mëposhtëm janë ndërmarrë:
maskimi brenda, mbajtja e studentëve në klasa të
paktën tre metra larg, larja e duarve dhe më shumë.
Kombinimi i këtyre shtresave mbrojtëse krijon një
strategji efektive për të siguruar sigurinë e nxënësve
dhe stafit në shkollë.
Familjet mund të bashkohen me ne për të mbështetur
mësimin e sigurt dhe personal duke:

• Inkurajoni fëmijën tuaj të ndjekë shkollën
personalisht çdo ditë, nëse nuk kanë simptoma
të COVID-19; Ndiqni Qendrat për Kontrollin dhe
Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) Udhëzime për
të qëndruar në shtëpi, megjithatë i sëmurë dhe
duke u testuar.

• Vaksinoni veten dhe fëmijët tuaj nga mosha 12
vjeçare kundër COVID-19. Gjeni një Klinika e
vaksinimit në komunitetin tuaj.

• Kujdes për shenjat e stresit tek fëmijët tuaj. Provo
disa të thjeshta dhe argëtuese aktivitetet për të
lehtësuar stresin në shtëpi ose për të gjetur se cilat
aktivitete jashtëshkollore ofrohen nga shkolla ose
komuniteti juaj. Nëse ndjenjat vazhdojnë, flisni me
këshilltarin shkollor të fëmijës suaj, pediatrin ose
një mjek tjetër.

• Gëlltitje Kujdesu për veten. Naturalshtë e
natyrshme të përjetosh stres, frikë, trishtim dhe
shqetësim gjatë pandemisë COVID-19. pjesëmarrja
në aktivitete të shëndetshme të përballimit
lehtëson stresin dhe është gjithashtu një model i
mirë për fëmijët.

• Vazhdoni të praktikoni Parandalimi i COVID-19
Strategjitë të tilla si larja e duarve dhe vaksinimi i
personave të autorizuar.

• Gjeni fakte dhe informacione nga burime të
besueshmeashtu CDC.
Për më shumë informacion:
Pandemia COVID-19: Ndihmë për fëmijët e vegjël dhe
Prindërit kthehen në shkollë
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