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Kthimi në  

mësimin në person 

 ...mënyrë të sigurtë 

 

 
Drejtoria  Arsimore do të fillojë t'u ofrojë familjeve mundësinë për të kaluar në një kombinim të të mësuarit dixhital dhe në 
person (të mësuarit hibrid) për studentët, por vetëm nëse Departamenti i Shëndetësisë i Filadelfias dhe gatishmëria që 
mbështesin është e sigurtë për ta bërë këtë. 
 
Ky opsion i të mësuarit do të shtrihet tek familjet ngadalë dhe në faza, duke filluar me Pre - K deri në klasën e dytë. Kjo 
fazë na lejon të monitorojmë me kujdes praktikat e shëndetit dhe sigurisë në shkolla dhe të sigurojmë që kushtet  e 
COVID-19 mbështesin mësimin në person. Ndërsa planifikojmë të mësojmë në person, ka shumë faktorë që do të 
ndikojnë në mënyrën, kur dhe nëse mund të vazhdojmë me mësimin në person. Ky Udhëzues i Shpejtë ofron 
informacione  për t'ju ndihmuar të bëni zgjedhjen e duhur për familjen tuaj. Ju lutemi konsideroni me kujdes këtë 
informacion ndërsa bëni zgjedhjen tuaj. 
  

 
Kur dhe si do të futen në faza studentët? 
Ne po fillojmë me nxënësit tanë më të rinj, sepse  studimi  mbështet që ata përfitojnë më shumë nga të mësuarit në 
person. Grupet e tjera do të futen ngadalë pas kësaj për sa kohë që është e sigurtë për ta bërë këtë. 
 
 

Faza Grupi i  Studentëve Koha* 

1 Të gjithë studentët K - 2 Java e 30 Nëntorit, 2020 
Bazuar në orarin e fëmijës suaj 

2 Studentë me Nevoja Komplekse * në klasat 3-12 
* nxënës me aftësi të kufizuara fizike, dëmtime shqisore, 
me kushte të tjera të rënda mjekësore,dhe studentët me 

vështirësi të shumta  të të mësuarit 

TBD 
bazuar në kushtet 

Synimi:Janar 

3 Studentët e klasës së 9-të dhe studentët CTE TBD 
bazuar në kushtet 

4+ Rendi dhe koha për grupet e tjera të studentëve TBD bazuar në kushtet 

 
 
Siç është planifikuar aktualisht, si do të duket orari i fëmijës tim nëse zgjedh mësimin  hibrid apo dixhital? 
Të gjithë studentët do të marrin pesë ditë mësim, udhëzime të drejtpërdrejtë nga mësuesi i tyre dhe mësim dixhital 100% 
të Mërkurave. Ky orar kufizon numrin e studentëve në shkolla çdo ditë dhe mbështet distancën e sigurtë shoqërore.  
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E Hënë dhe E Martë E Mërkurë E  Enjte dhe E Premte 

A Studentet 
 

Udhëzim i drejtpërdrejtë në person 
(sinkron) me mësuesin dhe të mësuarit e 

pavarur 

Gjatë mësimit të pavarur (asinkron), 
studentët tërhiqen për udhëzime në grupe 

të vogla 
Të gjithë studentët 
mësojnë nga 
distanca dhe marrin 
udhëzime të 
drejtpërdrejta, detyra 
të pavarura dhe 
udhëzime në grupe 
të vogla. 

 
 

Udhëzim i drejtpërdrejtë në shtëpi 
(sinkron) me mësuesin përmes 
transmetimit të drejtpërdrejtë 

 
Mësimi i pavarur në shtëpi (asinkron) dhe 

detyrat e përshtatura me udhëzimet e 
drejtpërdrejta 

 B Studentet 

Udhëzim i drejtpërdrejtë në shtëpi (sinkron) 
me mësuesin përmes transmetimit të 

drejtpërdrejtë 
 

Mësimi i pavarur në shtëpi (asinkron) dhe 
detyrat e përshtatura  me udhëzimet e 

drejtpërdrejta 
 

Udhëzim i drejtpërdrejtë në  person 
(sinkron) me mësuesin dhe të mësuarit  e 

pavarur 

Gjatë mësimit të pavarur (asinkron), 
studentët tërhiqen për udhëzime në grupe 

të vogla 

100% Digital  
Studentet 

Udhëzim i drejtpërdrejtë në shtëpi (sinkron) 
me mësuesin përmes transmetimit të 

drejtpërdrejtë 
 

Detyrat e mësimit të pavarur në shtëpi 
(asinkron) dhe udhëzimet në grupe të vogla 

Udhëzim i drejtpërdrejtë në shtëpi 
(sinkron) me mësuesin përmes 
transmetimit të drejtpërdrejtë 

 
Detyrat e mësimit të pavarur në shtëpi 
(asinkron) dhe udhëzimet në grupe të 

vogla 

Mësuesit                Dhënia e udhëzimeve në person 
tek A; Transmetim direkt tek B 
dhe studentë dixhital; gjatë 
mësimit të pavarur ndihmojnë 
SGI për A dhe 100% studentë 
dixhital 

Dhënia e 
udhëzimeve 
remote dhe 
ndihma                                             
SGI për 
studentët 

Dhënia e udhëzimeve në person 
tek B; Transmetim direkt tek A 
dhe studentë dixhital; gjatë 
mësimit të pavarur ndihmojnë 
SGI për B dhe 100% studentë 
dixhital                                                 

 
 
 
Shkollat që nuk janë në gjendje të zbatojnë këtë model për shkak të kufizimeve të ndërtimit të kapaciteteve, nevojave të 
personelit ose vështirësive  të tjera do të krijojnë  një model alternativ që mbështet më mirë sigurinë e studentëve. 
 
 
A mund të ndryshojë plani dhe koha e propozuar e mësimit hibrid? 
Po.Numri i mësuesve që nuk mund të jenë në gjendje të japin mësim në person, kufizimet e kapacitetit shkollor për shkak 
të distancës sociale, numri i familjeve që vendosin të vazhdojnë me mësimin dixhital 100% dhe ndikimi i kushteve gjithnjë 
në ndryshim të COVID-19 janë të gjithë faktorët që do të ndikojnë në mënyrën se si, kur dhe nëse mund të avancojmë në 
të mësuarit në person. Familjet duhet ta marrin parasysh këtë kur bëjnë zgjedhjen e tyre.  
 
A do të qëndrojnë studentët me mësuesit e tyre aktualë? 
 Qëllimi ynë është që të gjithë studentët të qëndrojnë me mësuesit e tyre aktualë nëse ata merren me mësim hibrid apo 
mbeten 100% dixhital. Ne kemi investuar 6 milion dollarë në teknologji të re në mënyrë që mësuesit të mund të 
transmetojnë mësime nga klasat e tyre, duke u dhënë mësim studentëve që janë në shkollë në person, dhe studentëve të 
regjistruar në mësimin në distancë në të njëjtën kohë. Sidoqoftë, nëse një numër i konsiderueshëm i mësuesve nuk janë 
në gjendje të japin mësim në person  për shkak të shëndetit ose konsideratave të tjera, shumë studentë mund të mos 
jenë në gjendje të qëndrojnë me mësuesit e tyre aktualë. Në ato raste, një mësues tjetër do të caktohet për të dhënë 
mësim në klasë. 
 
Si do të funksionojë proçesi i zgjedhjes? 
Vetëm familjet e studentëve të PreK - 2 do të duhet të bëjnë një zgjedhje gjatë periudhës  26-30 Tetor, 2020 . Nëse nuk 
bëhet asnjë zgjedhje brenda afatit, fëmija juaj do të mbetet 100% dixhital. Më shumë detaje do të ndahen së shpejti. 
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Çfarë ndodh nëse zgjedh modelin hibrid dhe fëmija im ka nevojë për përkohësisht karantinë ose klasa / shkolla 
është mbyllur përkohësisht? 
Studentët e ndikuar menjëherë do të kalojnë në mësimin dixhital nga shtëpia derisa të jetë e sigurtë të rifillojnë oraret e 
tyre të të mësuarit në person.. 
 
Nëse zgjedh modelin hibrid, si do të marr vakte ushqimi në ditët e mësimit dixhital?  
Studentët do të marrin vakte të ushqimit  për ditët e tyre të mësimit  dixhital në ditën e fundit të mësimit të tyre në person, 
çdo javë.  
Shembull: Një student që mëson në person të Hënën dhe të Martën do të marrë vaktet e ushqimit në shkollë ditën e 
Martë për të Mërkurën -Të Premten. 
 
Si mund të mësoj më shumë para se të bëj zgjedhjen time? 
Vizitoni philasd.org/AES. 
 
 
 

PER ME SHUME INFORMACIONE: PHILASD.ORG/AES 


