Pyetje për shkollën

Shqip
1.
2.

Unë do të doja të dija cilat masa mbrojtëse ka marrë shkolla për të parandaluar
përhapjen e virusit dhe në çfarë shkalle këto masa ndiqen/injorohen.
A keni kryer një gjurmim të personave, si nxënësve ashtu dhe të rriturve, të cilët
përfshihen në kategoritë e rrezikut brenda shkollës? Nëse po, a përfshihen në
gjurmim personat të cilët bashkëjetojnë me dikë që hyn në një ose më shumë
kategori rreziku? Ne personalisht idenDﬁkohemi me këtë situatë të fundit dhe nuk
kemi marrë asnjë pyetje ose informacion në lidhje me të.
• Çfarë përshtatjesh keni përgaDtur për nxënësit që ndodhen në kategoritë e
rrezikut?
• A keni përgaDtur një program studimi të personalizuar?
• A keni organizuar një grup studimi të veçantë?
• A po përgaDteni të kaloni në mësimin në distancë dhe, nëse po, a do të jetë
pjesërisht apo plotësisht?
Unë dua që djali/vajza ime të jetë në gjendje të ndjekë për aq kohë sa të jetë e
mundur mësimin në ambientet e shkollës dhe për këtë arsye unë kërkoj një mjedis
sa më të sigurt për të.

3.

4.

5.

Djali / vajza ime ka munguar në shkollë nga dita ... deri në ditën ... . Unë e di që
shkolla nuk i shikon në mënyrë të favorshme këto mungesa dhe dëshiroj të
bashkëpunoj që djali/vajza të mund të kthehet në shkollë. Së pari, do të doja të dija
se çfarë mund të garantojë shkolla dhe çfarë nuk është në gjendje të garantojë për
sa i përket sigurisë.
Unë dua që djali/vajza ime të mbajnë maskën dhe unë marr përgjegjësinë për
blerjen dhe përdorimin korrekt të saj. Prandaj do të doja të dija, për shembull, çfarë
bën shkolla për të parandaluar bullizmin dhe për t'u shpjeguar mësuesve dhe
nxënësve të tjerë pse djali/vajza ime mban maskë.
Môžem dostať kópiu dokumentu hodnotenia rizík školy?
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Frågor till skolan

Svenska
1.
2.

Jag skulle vilja veta vilka åtgärder skolan har tagit för a7 förhindra smi7an - och
hur bra eller dåligt de åtgärderna e<erföljs.
Har ni gjort en kartläggning av personer, både barn och vuxna, som är i riskgrupp
på skolan? Om ja, ingår de personerna som bor med någon i riskgrupp i den
kartläggningen? Vi är e7 sådant fall och vi har inte få7 någon fråga eller
informaEon om de7a.
• Vilka anpassningar har ni förbere7 för barnen i riskgrupp?
• Har ni ordnat anpassad studiegång?
• Har ni förbere7 en enskild studiegrupp?
• Förbereder ni för a7 övergå delvis eller helt Ell distansundervisning?
Vi vill helst a7 barnet går i skolan så länge som möjligt och därmed behöver vi en
extra skyddad arbetsmiljö för honom/henne.

3.

4.

5.

Barnet har inte varit i skolan från och med den……… Jag vet a7 ni i skolan ser
negaEvt på de7a och vi vill samarbeta för a7 barnet ska komma Ellbaka. Först
behöver vi veta vad ni som skola kan garantera i fråga om säkerhet, och vad ni
inte kan garantera.
Vi vill a7 barnet ska bära munskydd och vi tar fullt ansvar för både inköp och
hantering av munskyddet. Vi vill dock veta hur skolan arbetar för integrering av
munskyddsbärande personer, exempelvis hur ni jobbar för a7 förebygga
mobbning och för a7 förklara för lärare och andra elever varför mi7 barn har
munskydd.
Kan jag få en kopia av skolans riskbedömningsplan?
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