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I Dashur Ekip i UCS:

Shkollat e Komunitetit Utica kanë dy përparësi që drejtojnë punën tonë: ofrimin e përsosmërisë akademike për çdo student dhe
sigurimin e një mjedisi të shëndetshëm dhe të sigurt për studentët dhe anëtarët e stafit. Ne implementuam një kthim gradual të
udhëzimeve në person, në mënyrë që të mund të monitoronim të dhënat e sigurisë dhe të kontrollonim rrezikun e COVID-19 për
familjet tona dhe komunitetin në tërësi. Fatkeqësisht, duke pasur parasysh rritjen aktuale të rasteve të reja së bashku me përqindjen e
lartë të ekspozimeve në të gjithë rrethin, ne duhet të ndërpresim procesin e kthimit dhe të kalojmë përsëri në mënyrën e mësimit në
distancë.
Distrikti ynë do të bëjë ndryshimet e mëposhtme në planin tonë të kthimit për të mësuar.
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Nxënësit që janë aktualisht në mësim në distancë do të mbeten në mësimin në distancë. Kjo përfshin nxënësit e
shkollave të mesme, nxënësit në klasat 5-6 dhe çdo popullatë tjetër studentore të planifikuar të kthehen në mësimin ne
person të Hënën me 9 Nëntor , 2020.
Nxënësit e ciklit dytësor të cilët aktualisht janë duke mësuar në person do të kthehen në mësimin në distancë duke
filluar nga e Hëna, 9 Nëntor 2020. Kjo përfshin nxënës të shkollave të mjedisme, ciklin dytësor të edukimit te vecantë,
programe specialiteti, CTE dhe çdo popullatë tjetër përkatëse te nxënësve të ciklit dytësor.
Nxënësit e shkollave fillore të cilët aktualisht janë duke mësuar në person do të kthehen në mësimin në distancë duke
filluar të Enjten, 12 Nëntor 2020. Kjo përfshin nxënësit e K-4, Edukimin e vecantë fillor dhe çdo popullatë tjetër
përkatëse. Koha shtesë ka për qëllim t'u lejojë familjeve kohë për të bërë plane të kujdesit për fëmijët. Nxënësit do të
qëndrojnë në mësimin në distancë te paktën deri për pushimin e Thanksgiving me një plan kthimi të ardhshëm të
bazuar në situatën e COVID-19 në rrethin tonë.

Ky nuk është vendi ku ne shpresonim të ishim në periudhën e dytë të shënimit të notave. Realiteti për Shkollat e Komunitetit Utica
është se COVID-19 nuk respekton kufijtë dhe rregullat e shkollës. COVID-19 ka shkëputur klasat tona, ka vënë në karantinë një
numër të konsiderueshëm nxënësish dhe anëtarësh të stafit dhe ka penguar aftësinë tonë për të siguruar personelin dhe burimet për të
përmbushur nevojat e nxënësve. Me numrin e anëtarëve të stafit në karantinë për shkak të ekspozimit ndaj COVID-19, gjetja e
personelit zëvendësues është një sfidë në rritje. Kjo është e vërtetë në të gjithë qarkun dhe veçanërisht për një rreth të madhësisë
sonë. Eshtë qëllimi im që duke u kthyer në mësimin në distancë, ne do të bëjmë pjesën tonë në uljen e përhapjes së vazhdueshme të
kësaj pandemie duke ruajtur dhe mbajtur prioritetet tona.
Për informacion shtesë, distrikti ynë ka azhurnuar faqen e Frequently Asked Questions dhe district dashboard.
Jam shumë krenar për punën që ju bëni çdo ditë në mbështetje të nxënesve tanë. Udhëheqja, shërbimi dhe përkushtimi juaj janë
krijuesi i ndryshimit në këtë kohë të pasigurt. Ne të gjithë duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku për t'u kujdesur për veten,
familjet tona dhe nxënësit tanë.
Faleminderit përsëri për gjithcka që ju bëni për Utica Community Schools.
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