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Të dashur prindër, 

në emër të ekipit të Heideschule, ju uroj juve një fillim të mbarë dhe të suksesshëm të vitit 

shkollor 2020/21. 

Shkolla fillon të Mërkurën, më 12.08.2020 për klasat 2,3. ,4. Festimet e regjistrimit në 

shkollë, për nivelin të ri 1 do të zhvillohen në 13 gusht 2020. 

Për të gjitha klasat ka kohë të reja fillimi. Të gjithë klasë ka një vendndodhje fikse për këtë 

vit shkollor. Në mëngjes, nxësët duhet të marrin rrugën e drejtpërdrejtë në vendin ku është 

vendosur klasa e tyre. Aty  nxësët shkojn më mësuesit e tyre dhe kalojnë nëpër ndërtesën e 

shkollës si klas. Ju lutemi sigurohuni që fëmija juaj të arrijë në shkollë maksimalisht 5 minuta 

më parë, por gjithashtu jo shumë vonë. Prindërit nuk lejohen të hyjnë në ambientet e 

shkollës. 

Kohët dhe pikat e takimit vlejnë për nivelet individuale: 
 

Klasa 1  ora 8:20  Livadhi i shkollës përpara sallës së sportit 

Klasa 2  ora 8:20 
në oborrin e shkollës 

Klasa 3  ora 8:10  
në oborrin e shkollës 

Klasa 4  ora 8:10  Livadhi i shkollës përpara sallës së sportit 

 

Për të gjithë fëmijët, mësimet mbarojnë në orën 11:45 në mëngjes në javën e parë. OGS do 

të zhvillohet rregullisht përsëri. Klasat zhvillohen në klasë. Në klasë, nuk ka më mbrojtje në 

distancë. Të gjitha lëndët do të mësohen përsëri. Do të merrni orarin dhe informacione të 

mëtejshme mbi masat e mbrojtjes të Corones në Heideschule në ditët e para të shkollës. 

Pjesëmarrja në klasë është e detyrueshme. OGS do të zhvillohet rregullisht. Fëmijët përsëri 

hanë drekën. Ju lutemi, do të merrni fëmijë vetëm jashtë ambienteve të shkollës. Në 

ndërtesën e shkollës dhe në të gjithë ambientet e shkollës, të gjithë nxënësit dhe të gjithë 



 

 

personat e tjerë u kërkohet të mbajnë një mbulesë goje dhe hunde. Kur fëmijët janë në 

vendet e tyre fikse dhe mësimet po zhvillohen, mbulesë goje dhe hunde mund të hiqen. Ju si 

prind jeni përgjegjës për mbulimin e gojës dhe hundës. Ju lutemi vendosni gjithashtu një 

maskë zëvendësimi në çantë e fëmijës tuaj në mënyrë që një të jetë gjithmonë në 

dispozicion. Kërkesa për maskë shërben për të mbrojtur të gjithë dhe tregon vëmendje për 

njerëzit e tjerë. Në rast të shkeljeve të përsëritura të kërkesës për maskë, fëmijët do të 

përjashtohen nga mësimet. Prindërit lejohen të hyjnë vetëm në ambientet e shkollës në raste 

të jashtëzakonshme. Ju lutemi vazhdoni të shmangni hyrjen në ndërtesën e shkollës pa bërë 

një takim me telefon. Sekretariati ynë do të jetë i hapur përsëri nga e hëna. 

 
Në asnjë rrethanë fëmijët me COVID 19 nuk shkojnë në shkollë. Ata gjithashtu nuk lejohen ta 

bëjnë këtë nëse dikush në familje e ka atë. Në përgjithësi presim që të lini fëmijën tuaj në 

shtëpi nëse tregon ndonjë shenjë sëmundjeje. Shkolla vendos të zgjedh fëmijë të sëmurë 

nga prindërit e tyre. 

Ju lutemi sigurohuni që të respektoni masat e veçanta që duhet të merren nëse keni qenë në 

zonat e rrezikut në 14 ditët e kaluara. Ju lutemi kontrolloni nëse vendet tuaja të udhëtimit 

janë në listën e Institutit Robert Koch. Nëse keni qenë në një nga zonat e përcaktuara të 

rrezikut në 14 ditët para hyrjes tuaj në Gjermani, duhet menjëherë dhe direkt të shkoni në një 

karantinë 14-ditore në shtëpi ose të tregoni një rezultat negativ të testit Corona. 

 

Situata pandemike mund të ndryshojë çdo ditë, ju lutemi kontrolloni rregullisht web-faqen e 

shkollës. Këtu do të vazhdojmë të botojmë informacionet dhe ndryshimet e rëndësishme për 

operacionet tona shkollore në kohën e duhur. 

 

Qëndrojnë të shëndetshme! 

 

Lutz Hassel, drejtori i shkollës 

 


