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I dashur Prind/Kujdestar, 
 
Ka pasur lajme të mira këtë muaj të fundit për një ndryshim në lidhje me COVID-19. Me 
numrat pozitivë të rasteve që vazhdojnë të bien dhe normat e vaksinimit vazhdojnë të rriten, 
duket se ka dritë në fund të një tuneli shpesh të errët. Strategjitë tona të perbashketa te 
zvogelimit po bëjnë një ndryshim. Ndërsa më shumë mësues, anëtarë të stafit dhe anëtarët e 
komunitetit vaksinohen, ne vazhdojmë të bëjmë përparim në luftën kundër kësaj sëmundjeje. 
 
Faleminderit për mbështetjen dhe partneritetin tuaj të vazhdueshëm ndërsa ecim përpara me 
udhëzime ne person në shkollat tona. Duke punuar së bashku, ne sigurojmë shëndetin, 
sigurinë dhe stabilitetin arsimor për studentët tanë.  
 
Këtë fundjavë, ne mbyllëm një sondazh per udhëzimet ne person që u plotësua nga më shumë 
se 6,200 anetare te stafit dhe prindër. Ndërsa analizojmë rezultatet dhe përgatisim një 
përmbledhje për të ndarë me komunitetin tonë, ka disa tema që janë tashmë të dukshme. 
Ndërsa ka ndjenja të forta dhe të ndryshme në lidhje me rritjen e të mësuarit në person, 
ekziston një bazë e përbashkët dhe mbështetje në komunitetin tonë për të vazhduar të ecim 
përpara përmes një qasjeje në faza. Me këtë në mendje, këtu janë hapat e ardhshëm në kthimin 
tonë në udhëzimet e plota ne person: 
 

• Studentët në programet e arsimit special te pavarura dhe kurset tona dytësore të 
Mësimit të Anglishtes janë planifikuar të kthehen në katër ditë në javë të udhëzimeve 
ne person që fillojnë javën e 1 Marsit. Prindërit në ato programe kanë marrë 
informacion direkt nga drejtori ekzekutiv i shërbimeve speciale dhe drejtoret e 
shkollave dytësore në lidhje me këtë kthim.  

• Pjesa tjetër e studentëve të K-12 do të kthehen në katër ditë të plota - e Hënë, e Martë, 
e Enjte dhe e Premte - duke filluar nga java e 15 Marsit. E Mërkura do të mbetet një 
ditë e mësimit në distancë. Drejtorët e shkollës tuaj së shpejti do të ndajnë informacion 
me ju drejtpërdrejt se si ky ndryshim do të ndikojë në shkollën e fëmijës tuaj.  

• Eshtë qëllimi ynë të kthehemi në udhëzimet e plota ne person javën e 19 Prillit. Kjo 
është një javë pas pushimeve të pranverës dhe lejon rrethin të adresojë ndikimin e 
udhëtimit në komunitet gjatë pushimit vjetor. Si një masë proaktive, UCS do të jetë në 
mësim të plotë në distancë javën e 12 Prillit për të zbutur përhapjen e COVID-19 në 
komunitetin tonë.  

• Studentët të cilët janë të regjistruar në Akademinë Virtuale do të qëndrojnë në 
udhëzime online gjatë pjesës së mbetur të vitit shkollor. 

• Puna jonë do të vazhdojë të përqendrohet në sigurimin e të gjitha familjeve në një 
ambient të plotë ne person këtë vjeshtë. Akademia Virtuale, e mësuar nga mësuesit e 
UCS-së, do të mbetet në dispozicion në vjeshtë për familjet që duan të mbajnë një 
mundësi on-line për studentin e tyre.  

http://www.uticak12.org/


 

 

Ndërsa ecim përpara, siguria për studentët dhe stafin mbetet një përparësi kryesore. Ne 
vazhdojmë të përdorim partneritetin tonë në komunitet për të rritur mundësitë që anëtarët e 
stafit tonë të marrin vaksinat e tyre COVID-19. UCS do të vazhdojë të theksojë protokollet e 
rëndësishme të sigurisë, të tilla si mbulesat e fytyrës, larja e shpeshtë e duarve dhe përdorimi i 
dezinfektuesve. Ne do të ndjekim udhëzimet e CDC për të siguruar distancimin në masën më 
të madhe të mundshme. Ne gjithashtu kërkojmë që familjet tona të bëjnë pjesën e tyre duke 
ndjekur self-screening protocols cdo mengjes. 
 
Ne kemi udhëtuar në këtë rrugë së bashku të shtyrë nga qëndrueshmëria dhe një përkushtim 
ndaj fëmijëve tanë. Eshtë emocionuese të ndërmarrësh këto hapa të fundit drejt rihapjes së 
plotë të shkollave tona.  
 
Sinqerisht, 
 
 
Robert S. Monroe 
Interim Superintendent 

https://www.uticak12.org/cms/One.aspx?portalId=578321&pageId=43594467

