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13 Mars 2020 

 

Të nderuar Familje të Qarkut të Shkollave Somers Point: 

 

Unë dëshiroja t'ju siguroja një azhurnim mbi përgatitjen COVID-19, nëse do të na duhej një mbyllje për 

qëllime lehtësimi. Situata është e rrjedhshme dhe gjithnjë në zhvillim. Aktualisht ne po marrim 

njoftime dhe azhurnime nga qarku dhe shteti çdo ditë, ju lutemi vazhdoni të kontrolloni azhurnimet në 

planet tona në www.sptsd.org, Facebook dhe Twitter.  Ne dëshirojmë që familjet tona të dinë se ne e 

kuptojmë rëndësinë e nxënësve tanë që marrin arsimin e tyre dhe barrën që mbyllja e shkollave tona do 

të vendoset për familjet që punojnë.  Qëllimi ynë është nëse vlerësohet se mbyllja e shkollave tona është 

e nevojshme për të ruajtur shëndetin dhe sigurinë e komunitetit tonë, ne do të jemi të gatshëm ta bëjmë 

këtë.  

 

Gjatë ditëve të fundit, ka pasur shumë takime dhe diskutime të Qarkut Atlantik me rrethin tonë në 

lidhje me CoVID-19. Ne kemi qenë duke u konsultuar me Departamentin e Arsimit, Departamentin e 

Edukimit të Qarkut Atlantik, së bashku me Departamentin e Shëndetit të Qarkut Atlantik. Kjo letër 

është që të ju azhurnojmë përparimin tonë që nga letra që i dërgova në shtëpi më 2 Mars, 2020. Ju 

lutemi ta dini se qëllimi ynë është t'i mbajmë shkollat të hapura, përveç nëse marrim udhëzime nga një 

agjenci qeveritare, si Departamenti i Shëndetësisë, për të mbyllur sigurinë e të gjithë palët e interesit të 

Somers Point. Sot, unë ndoqa një takim të qarkut ku u dhanë sugjerime për të adresuar COVID-19 është 

zbutja. Kjo nënkupton marrjen e vendimeve dhe zbatimin e praktikave që do të zvogëlojnë përhapjen 

dhe ashpërsinë e kësaj sëmundje.  

 

Në letrën time javën e kaluar, unë shkruaja për mbajtjen e fëmijëve në shtëpi nëse janë të sëmurë 

(aplikuar edhe në Stafin). Që atëherë, janë dhënë udhëzime shtesë.  

Ju lutemi vini re: Sipas udhëzimit për CDC dhe DOE, në fuqi menjëherë, çdo student, staf, 

prindër, vizitorë, shitës dhe të tjerë që kanë udhëtuar për në / tranzituar brenda vendeve që kanë një 

Njoftim të Shëndetit të Udhëtimit të Nivelit 3 (transmetim i përhapur, i vazhdueshëm; përfshirë Kinë, 

Jug Kore, Iran dhe Itali) OSE që kanë simptoma të ngjashme me gripin, ju kërkohet të qëndrojnë në 

shtëpi dhe të shmangin kontaktin me të tjerët për 14 ditë nga koha kur keni lënë zonën dhe të 

praktikoni distancimin shoqëror. 

 

Farë është distanca sociale? Shembuj janë shmangia e hapësirave të mbushura me njerëz, transporti 

publik përfshirë autobusët e shkollës dhe mbajnë një përafërsi 6-10 metra nga të tjerët. 

 

Më 11 Mars 2020, azhurnova një postim për të gjitha hyrjet në shkollë që sqarojnë se nuk ka vizitorë për 

asamble, aktivitete ose ngjarje në klasë gjatë ditës për të mbështetur këtë përpjekje. Për më tepër, të 
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gjitha aktivitetet dhe sportet do të pezullohen deri në njoftimin e mëtejshëm për të ndihmuar në 

kufizimin e ekspozimit për studentët tanë dhe stafin. Të gjitha ngjarjet e natës për pjesën e mbetur të 

Marsit deri të paktën pas Pushimit të Pranverës gjithashtu shtyhen, duke përfshirë lojën Junie B. Jones 

Jr. (e parashikuar për prodhim në maj), Nata e Shëndoshë e Familjes në Dawes, Talent Show në Jordan, 

etj. Dikush Vallja Speciale për K-3 e sponsorizuar nga Këshilli Studentor i Rrugës Jordan. 

 

Ne do të vazhdojmë t'i rishikojmë këto të gjitha ngjarjet pas Pushimit të pranverës dhe do të marrim 

vendime në lidhje me shtyrjen ose anulimin. Pezullimi aktual i ngjarjeve është nga sot (13 Mars 2020) 

deri në Pushimin e Pranverës. 

 

Kërkesat shtetërore dhe heqjet 

▪ Në shtetin e New Jersey, shkollave publike u kërkohet të përfundojnë shkollën 180 ditë, që do të 

thotë se shkolla është hapur me fëmijë dhe stafin e pranishëm fizikisht.  

▪ Gjatë situatave të tjera emergjente, Departamenti i Arsimit nuk ka lejuar heqjen dorë nga kjo 

rregullore.  

▪ Për mbylljet e kërkuara për shkak të COVID-19, ofrohet një mundësi heqje dorë.  

▪ Rrethet duhet të paraqesin një plan dhe ta miratojnë atë nga Departamenti i Edukimit për të 

marrë heqjen dorë.  

▪ Marrja e një heqje dorë të tillë do të thotë që ditët nuk kanë nevojë të përmbushen sepse 

aktivitetet edukative janë duke u siguruar.  

 

Planifikimi i Qarkut / Vazhdimësia e Arsimit 

▪ Shkalla, përmbajtja dhe aktivitetet arsimore të bazuara në program janë duke u zhvilluar si një 

formë e udhëzimit në shtëpi.  

▪ Jordan Road School do të jetë elektronike në varësi të platformës së përdorur aktualisht nga 

mësuesit e tyre në klasë.  

o Nëse fëmija juaj ka nevojë për letër për shkak të qasjes së kufizuar në teknologji dhe / 

ose internet, ju lutemi dërgoni në formularin bashkangjitur që të zgjedh materialet e 

letrës për udhëzime në shtëpi. 

o Nxënësit nuk duhet të kryejnë këto detyra derisa të udhëzohen ta bëjnë këtë dhe vetëm 

në rast të mbylljes së shkollës. Materialet janë vetëm për mbylljen me mandat shkollor 

dhe udhëzimet për t'i përdorur këto mësime do të vijnë nga rrethi dhe do të 

komunikohen përmes një mesazhi telefonik dhe do të postohen në Social Media së 

bashku me faqen e internetit (www.sptsd.org). 

▪ Dawes Avenue dhe New York Avenue do të jenë pako letre. 

o Nxënësit nuk duhet të kryejnë këto detyra derisa të udhëzohen ta bëjnë këtë dhe vetëm 

në rast të mbylljes së shkollës. Materialet janë vetëm për mbylljen me mandat shkollor 

dhe udhëzimet për t'i përdorur këto mësime do të vijnë nga rrethi dhe do të 

komunikohen përmes një mesazhi telefonik dhe do të postohen në Social Media së 

bashku me faqen e internetit (www.sptsd.org). 

▪ Shërbimet e ndërlidhura për studentët e arsimit special do të përbëhen pasi të hapen shkolla.  

 

 

Mëngjesi / Dreka për Studentët 

▪ Nëse fëmija ka të drejtë për Drekën e Lirë ose të Reduktuar, do të ketë një mundësi për të marr 

mëngjes dhe dreka për të gjithë javën. 

▪ Mblidhni në Jordan Road, një herë në javë. 

▪ Më shumë detaje do të pasojnë përmes mesazhit Blackboard Connect nga Mbikëqyrësi. 

▪ Ju lutemi prisni udhëzime të mëtejshme, nëse mbyllemi. 
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Edukimi dhe Mbështetja e Studentëve tanë 

▪ Së bashku me qëllimin tonë për të qëndruar të hapur, ne shohim një përgjegjësi t'i edukojmë 

fëmijët tanë për këtë situatë. 

▪ Kjo po bëhet në mënyrë pozitive pasi nuk dëshirojmë të ngremë shqetësimet për COVID-19 ose 

sëmundjen në përgjithësi.  

▪ Stafi ynë po rikujton shpesh studentët për zakonet e shëndetshmepër të parandaluar përhapjen 

e sëmundjes: larja e duarve për 20 sekonda; duke mbuluar kollën tuaj; duke shmangur prekjen e 

syve, hundës dhe gojës; dhe duke qëndruar në shtëpi nëse jeni i sëmurë. 

▪ Postera shtesë për zakone të shëndetshme siç është larja e duarve janë duke u shtuar në shkolla.  

▪ Si familje, ju inkurajoheni të merrni vendime se sa media dhe biseda rreth COVID-19 dëshironi 

që fëmijët tuaj të shohin dhe dëgjojnë.  

▪ Nëse fëmija juaj po përjeton stres ose ankth për këtë situatë, ju lutemi kontaktoni mësuesin, 

këshilltarin ose menaxherin e çështjes së fëmijës suaj.  

 

Pastrimi i Shkollave 

▪ Qarku është zhvendosur në një produkt pastrimi organik jo-toksik, të çertifikuar me bazë ujin, 

për të sterilizuar zonat e zakonshme (çdo natë) dhe klasë (çdo natë tjetër). Procesi i pastrimit të 

klasës do të përshtatet nëse raportohet një sëmundje dhe atëherë klasa do të sterilizohet. 

Produkti në të cilin Qarku është zhvendosur është përdorur në rrethet e tjera shkollore në 

Qarkun Atlantik së bashku me objektet mjekësore lokale. 

 

Burimet eBurimeve 

● Linjës së Shtetit të1- 800-222-1222 Uebfaqja 

● Shtetërore https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml.  
● Uebfaqja e Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve  https://www.cdc.gov/ 

● Uebfaqja e Departamentit të Shëndetit të Qarkut Atlantic në 

https://www.atlantic-county.org/public-health/ 

 

Ju lutemi shikoni për azhurnime në lidhje me planet tona, si dhe informacione të tjera përkatëse. Stafi 

ynë mbetet i përkushtuar për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve tuaj. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem 

më kontaktoni në mcarneyray-yoder@sptsd.org ose 609-927-2053, ekst. 3211.  

 

 
 

Sinqerisht, 

  

Michelle CarneyRay-Yoder, Ed.D., Superintendent 

 

-AttachmentFORR PAKET  
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OPT-IN PHOME INSTRUCTION PACKET 

JORDAN RRUGOR VETEM 

 

Emri i Studentit: 

________________________________ 
 

Mësues i Homeromit: ____________________________ 
 

Klasa: ___________________ 
 

Kontakti i prindërve Numri i celularit të prindërve: 

_______________________ 
 

Email-i prindëror: 

❏Pena 

❏lapsa 

❏Supplies Art 

❏Extra Paper 

❏tjera (nëse i vendosur të jetë e nevojshme nga mësuesit): 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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