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Mesazhi i Shërbimit të Ndihmës Arsimore TUSLA (TESS) për prindërit e fëmijëve të moshës shkollore:  

 

Shërbimi i Mbështetjes së Arsimit (TESS) i TUSLA-s në bashkëpunim me IPAS po punojnë së bashku për të 

siguruar që fëmijët që jetojnë në Qendrat e Akomodimit IPAS të jenë të lidhur me shkolla gjatë periudhës 

së mbylljes së shkollës.  

Ne e vlerësojmë që mund të keni shqetësime në lidhje me arsimimin e fëmijës tuaj pasi shkollat janë 

mbyllur. Ndërsa shkollat nuk janë të hapura, ato po ofrojnë një arsimim për fëmijët përmes të mësuarit 

në distancë/të përzier. Ju si prind/kujdestar me fëmijët e moshës në shkollë fillore dhe pas-fillore duhet 

të jeni në gjendje të kontaktoni me shkollat në të cilat janë regjistruar fëmijët tuaj, duke përdorur faqen 

e internetit të shkollës/adresën e postës elektronike/mediat sociale të shkollës. Shkollat janë në vendin 

më të mirë për t'iu përgjigjur çështjeve që ju ose fëmijët tuaj mund të keni në lidhje me punën në shkollë.   

-Nëse keni ndonjë vështirësi në bërjen e kontaktit me shkollën e fëmijës tuaj dhe keni nevojë për ndihmë, 

mund të dërgoni email në IPASinbox@justice.ie dhe pyetja do t’i ridrejtohet TESS-it për ndihmë dhe 

mbështetje. 

- Fëmijët të cilët së fundmi janë zhvendosur me familjen e tyre në një qendër tjetër akomodimi mund të 

kenë ende punë shkollore nga shkolla e fundit që kanë ndjekur, derisa të regjistrohen në një shkollë në 

vendbanimin e tyre të ri. 

- Nëse keni shqetësime në lidhje me vendet e shkollës për fëmijët tuaj, TESS do të jetë në dispozicion 

për t'ju ndihmuar të siguroni një vend në shkollë. Nëse keni nevojë për ndihmë, ju lutemi dërgoni email 

në: IPASinbox@justice.ie  

- TESS po punon me banorët e IPAS-it për të siguruar që Studentët e Certifikatës së Lënies të jenë të 

lidhur me shkollat. Zyrtarët e Arsimit do të jenë në kontakt me qendrat në javët e ardhshme për t'u lidhur 

me prindërit/nxënësit e Certifikatës së Lënies për të ofruar këshilla dhe mbështetje.  

Këshilla për dërgimin e korrespondencës në inboksin e IPAS, për vëmendjen e TESS: 

- Ju lutemi shënoni emailin si çështje shkollore dhe FAO TESS  

- Përfshini emrin tuaj, qendrën në të cilën jeni duke banuar, numrin tuaj të telefonit dhe disa 

informacione në lidhje me pyetjen tuaj për shkollës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:IPASinbox@justice.ie
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I nderuar Prind/Kujdestar,  
 

Po ju shkruajmë për t'ju mbështetur dhe për t'ju ofruar informacione që mund të jenë të 
dobishme gjatë kësaj periudhe të mbylljes së shkollave. Pa dyshim, kjo është një kohë 
e pazakontë dhe shqetësuese për shumë prindër dhe fëmijët e tyre ndërsa ata 
përshtaten me mënyra të reja të punës dhe jetesës gjatë krizës aktuale. Për shkollat 
dhe mësuesit, është gjithashtu një kohë sfiduese pasi ata përpiqen t'i mbajnë gjërat në 
një farë mënyre normale për nxënësit e tyre ndërsa mbështesin mësimin e tyre në 
mënyra që janë mjaft të ndryshme nga përvoja normale në klasë. Me mbështetjen e 
prindërve, shkollat dhe mësuesit po luajnë një rol kryesor për të ndihmuar nxënësit të 
qëndrojnë të lidhur me të tjerët, të mbajnë interesin e tyre për punën e tyre shkollore 
dhe të përparojnë mësimin e tyre. 

 
Ky udhëzues ka për qëllim t'ju mbështesë ndërsa fëmija juaj është në shtëpi. 
Përshkruan se si shkolla dhe mësuesit do ta ndihmojnë fëmijën tuaj në këtë kohë dhe 
ju japin disa këshilla praktike se si mund ta mbështesni të mësuarit e fëmijës tuaj dhe 
ta mbani të sigurt fëmijën tuaj. Gjithashtu ju këshillon për mbështetjet që janë në 
dispozicion nga shkolla dhe gjetkë për ju si prind ose kujdestar në këtë kohë. Nëse 
fëmija juaj po ndjek një shkollë të veçantë, gjithashtu do t’i gjeni të dobishme këshillat 
në këtë udhëzim.  

 

Çfarë mund të pres nga shkolla e fëmijës tim?  

 
Deri më tani, shkollat do të kenë informuar prindërit për qasjen e tyre për të 

komunikuar dhe për të mbështetur mësimin e nxënësve të tyre nga shtëpia. Ju mund të 

prisni që shkolla dhe mësuesit do t'ju mbështesin ju dhe fëmijën tuaj duke:  

Inkurajimi 
duke punuar për të ndihmuar fëmijën tuaj të qëndrojë i motivuar 

dhe të përparojë në të mësuarit e tij në këtë kohë sfiduese 

Mbajtja e kontaktit 
duke ju bërë të ditur se si ata do të mbajnë lidhje me ju dhe fëmijën 

tuaj gjatë kësaj kohe dhe gjithashtu se si ju mund të krijoni kontakt 

me shkollën, nëse dhe kur keni nevojë për të 

Caktimi i punës 
caktimi i punës dhe aktiviteteve për fëmijën tuaj në përputhje 

me aftësinë, përparimin dhe nivelin e klasës së tij 

Vlerësimi 
duke siguruar vlerësime të dobishme dhe në kohë për punën që 

fëmija juaj ka përfunduar dhe i është kthyer mësuesit të tij 

Konsultimi 
duke kërkuar mendimin tuaj për të siguruar që sasia e punës që ata 

kanë dhënë është e menaxhueshme, por mjaft sfiduese për fëmijën 

tuaj 

Kontrollimi i qasjes 
duke punuar me ju për të gjetur mënyra për të mbështetur të 

mësuarit e fëmijës suaj kur mbulimi me rrjet interneti është i dobët 

ose nuk keni qasje në pajisje dixhitale 
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Sa shpesh duhet të pres të dëgjoj nga mësuesi / shkolla e fëmijës tim?  

 
Departamenti i Arsimit ka këshilluar shkollat fillore që kur është e mundur, mësuesit e 

klasës duhet të angazhohen me nxënësit e tyre në baza ditore ose të paktën disa herë 

në javë.  

 
Nëse fëmija juaj ka nevoja të veçanta arsimore, ju mund të prisni kontakte të rregullta dhe 

në disa raste, të përditshme nga mësuesi i edukimit special dhe/ose mësuesi i klasës. 

Nëse fëmija juaj ka marrë mbështetje nga vizita e një mësuesi për të shurdhër/vështirësi 

në të dëgjuarit ose për të verbër/dëmtime të shikimit, ju mund të prisni një kontakt të 

rregullt nga ai mësues vizitor.  

 
Mbështetja nga shkolla për të mësuarit e fëmijës suaj në shtëpi do të jetë e ndryshme 

nga ajo që ofrohet në ditën normale të shkollës. Sa shpesh shkolla dhe mësuesit 

kontaktojnë me ju dhe fëmijën tuaj dhe si e bëjnë këtë, qoftë përmes mesazheve, 

thirrjeve video ose ndërveprimeve në platformë që përfshijnë caktimin e punës ose 

mësimdhënien e drejtpërdrejtë, do të varet nga disa gjëra.  

 
Në veçanti, ndërveprimi do të varet nga lloji i komunikimit që është i mundur për ju, 

shkollën dhe mësuesit, si dhe nga qasja që mbështet më së miri të mësuarit e fëmijës 

tuaj ndërsa është në shtëpi. Një komunikim i tillë do të ndryshojë në përputhje me 

teknologjinë dhe burimet e internetit të disponueshme në shkollë dhe në shtëpi dhe me 

mundësitë që shkolla ka për të ndarë materialet mësimore në letër me nxënësit. 

Gjithashtu do të ndryshojë në përputhje me programin e punës që mësuesi ka 

planifikuar për klasën e tyre duke marrë parasysh nevojat për mësimin e nxënësve, 

burimet në dispozicion dhe kërkesat e veçanta të të mësuarit nga distanca.  

 

Si do të komunikojë shkolla me mua dhe/ose fëmijën tim?  
 

Ju mund të prisni që komunikimi midis mësuesve dhe juve ose fëmijës suaj në 
përgjithësi do të ketë të bëjë me të mësuarit e tyre dhe duke ju ndihmuar ta mbështesni 
atë. Mund të ndryshojë midis punës që mësuesi do t'i kërkojë fëmijës suaj të bëjë në 
mënyrë të pavarur dhe mësimdhënia e drejtpërdrejtë nga mësuesi. Shkolla gjithashtu 
do të mbështesë fëmijën tuaj që të jetë i motivuar, aktiv dhe të ndihet mirë. Aktivitetet e 
tyre mësimore mund të përfshijnë një ekuilibër të:  

 

 detyra të caktuara siç janë aktivitetet e shkruara, praktike dhe puna në projekt dhe  

 aty ku janë në dispozicion mundësitë e përshtatshme, mësimi në internet, siç janë 

klasat virtuale, videot e mësimeve, prezantimet ose përdorimi i burimeve të të 

mësuarit në internet të rekomanduara nga mësuesi.  

Ju dhe fëmija juaj duhet të merrni aktivitete mësimore nga shkolla dhe mësuesit me një 

ose më shumë mjete të tilla si me postë, e-mail, aplikacione komunikimi ose faqen e 

internetit të shkollës. Kur lejon teknologjia, fëmija juaj mund të ketë angazhim të rregullt 

me mësuesit/et e tij/saj në platforma të tilla si Google Classroom, Microsoft Office 365 

dhe Edmodo ose të marrë pjesë në takime të drejtpërdrejta përmes përdorimit të 

mjeteve të tilla si Google Meet, Microsoft Teams dhe Webex.  
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Shkollave u është kërkuar që të jenë të vetëdijshëm për nxënësit të cilët mund të mos 

kenë qasje në mundësitë në internet dhe të përshtatin qasjet në mënyrë që këta nxënës 

të vazhdojnë të kenë mundësinë të marrin pjesë në mësim. Nëse keni vështirësi me 

aksesin në internet ose me pajisje dhe printerë, duhet ta njoftoni mësuesin e shkollës 

ose klasës në mënyrë që ata të shohin se çfarë rregullimesh alternative mund të 

vendosen për fëmijën tuaj.  

 
Ju gjithashtu mund të merrni thirrje telefonike nga shkolla ose mësuesi për të 

kontrolluar fëmijën tuaj, për t'ju ndihmuar të ndihmoni në mësimin e fëmijës tuaj dhe 

për të adresuar çdo shqetësim. Një kontakt i tillë i rregullt një me një do të jetë 

veçanërisht i dobishëm nëse fëmija juaj ka nevoja të veçanta arsimore ose e ka të 

vështirë të vazhdojë me detyrat e caktuara. Ky kontakt i rregullt me mësuesin do të 

jetë gjithashtu i dobishëm nëse e keni të vështirë të motivoni fëmijën tuaj ose të 

mbështesni mësimin e fëmijës tuaj në shtëpi. Nëse shkolla ka një koordinator për 

Ndërlidhjen e Komunitetit të Shkollës në Shtëpi (HSCL), ju gjithashtu mund të 

kontaktoni me ta në lidhje me çdo shqetësim që mund të keni.  

 
Informacione të mëtejshme nga Departamenti se si shkollat dhe mësuesit mund të 

mbështesin mësimin e nxënësve gjenden në Udhëzimin për Vazhdimësinë e Shkollimit për 

Shkollat Fillore dhe Post-Fillore. Ky dhe dokumente të tjerë udhëzues që kanë të bëjnë me 

mbështetjen për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore dhe ata që rrezikojnë disavantazhe 

arsimore janë në dispozicion në faqen Covid-19 page  të Departamentit. 

 

Me kë mund të kontaktoj nëse kam ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje 
me të mësuarit e fëmijës tim? 

 
Tanimë, shkolla duhet t’ju ketë këshilluar se si të krijoni kontakt dhe me kë të 

kontaktoni, nëse ju ose fëmija juaj kërkon këshilla ose keni ndonjë pyetje ose 

shqetësim në lidhje me të mësuarit e fëmijës tuaj. Nëse nuk jeni të sigurt për kë të 

kontaktoni, faqja në internet e shkollës mund të japë informacionin që ju nevojitet.  

 
Mësuesi i klasës dhe/ose mësuesi i edukimit special do të jetë pikë e rëndësishme e 

kontaktit dhe/ose mbështetjes për ju. Drejtori ose nëndrejtori i shkollës gjithashtu duhet 

të jetë në gjendje të ndihmojë për çdo pyetje.  

 
Nëse fëmija juaj po ndjek një shkollë DEIS, shkolla do të ketë gjithashtu një koordinator 

Ndërlidhës të Komunitetit të Shkollës në Shtëpi (HSCL) dhe/ose një koordinator të 

Programit të Përfundimit të Shkollës (SCP). Koordinatori i Ndërlidhjes së Komunitetit për 

Shkollën në Shtepi (HSCL) është aty për të ofruar këshilla, për të siguruar informacion 

dhe një lidhje midis shtëpisë dhe shkollës. HSCL gjithashtu mbështet prindërit duke i 

lidhur ata me shërbime të tjera siç janë mbështetjet e komunitetit dhe shërbime të tjera. 

Programi i përfundimit të shkollës (SCP) mbështet nxënësit të cilët rrezikojnë të 

largohen para kohe nga shkolla ose nxënës që mund të kenë ndaluar të ndjekin 

shkollën për arsye të ndryshme. Ju duhet të shihni me mësuesin e klasës ose drejtorin 

e fëmijës suaj dhe ata do të jenë në gjendje t'ju tregojnë nëse shkolla ka ndonjë nga 

këto mbështetje në dispozicion dhe t'ju ndihmojë të kontaktoni me ta.

https://www.education.ie/en/covid-19/
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Nëse shkolla ka vendosur mbështetje nga Shërbimi Kombëtar Arsimor Psikologjik ose 

për mbështetje të tjera të tilla si terapia e të folurit dhe gjuhës për fëmijën tuaj, duhet të 

shihni me shkollën se çfarë rregullimesh mund të bëhen për ofrimin e ndihmës në këtë 

kohë.  

 

Po nëse jam i/e shqetësuar për nivelin e kontaktit midis shkollës dhe mua 
dhe/ose fëmijës tim?  

 
Nëse mendoni se mësuesi i shkollës ose fëmijës suaj nuk po mban lidhje me ju dhe/ose 
fëmijën tuaj, duhet të telefononi, dërgoni mesazh ose dërgoni email shkollës ose 
personit të kontaktit të shkollës në shkallën e parë. Personi i kontaktit mund të jetë 
mësuesi i klasës, mësuesi i arsimit special, koordinatori i HSCL ose drejtori i shkollës.  

Nëse shqetësoheni se nuk po merrni një përgjigje nga shkolla, brenda pak ditësh, 
mund të ndiqni procedurat e ankesës së shkollës. Kjo përfshin referimin e shqetësimit 
tuaj te drejtori i shkollës dhe pastaj te kryetari i bordit të menaxhimit kur është e 
nevojshme. Informacioni se si të bëni një ankesë është në dispozicion në Seksionin e 
Prinderve në faqen e internetit të Departamentit. Në rastin e shkollave të Bordit 
Arsimor dhe të Trajnimit (ETB), ju mund të kontaktoni me Bordin Arsimor dhe Trajnimin 
lokal; detajet e kontaktit janë në dispozicion në numëratorin telefonik te ETBI. 

Megjithatë, nëse keni vështirësi të kontaktoni shkollën për të hyrë në procedurat 
e ankesave të shkollës gjatë mbylljes emergjente të shkollave, mund të kontaktoni 
Departamentin në schoolgovernance@education.gov.ie . 

 

Si mund ta mbështes fëmijën tim?  
 

Nuk pritet që ju të jeni mësuesi i fëmijës tuaj gjatë kësaj kohe. Mësuesit do të 
vazhdojnë të punojnë me të gjithë nxënësit e tyre, por ka gjëra praktike që ju mund të 
bëni si prind për të mbështetur fëmijën tuaj ndërsa ata mësojnë nga shtëpia.   

 

 
 
 
 
 
 

Vendosni 
një rutinë 
ditore 

Kjo përfshin që të kujdesni që fëmija juaj ngrihet dhe shkon në shtrat 

në kohën e zakonshme, duke përfshirë kohën e ushqimit, lojërat dhe 

kohën e lirë, aktivitetet familjare, punët e shtëpisë, ushtrimet dhe 

detyrat e shkollës 

Është e dobishme të hartoni një rutinë me fëmijënj në mënyrë që ata 

të ndihen se kanë zgjedhur se si u kalon dita. Më lehtë do t’i 

përmbahen rutinës që ështe hartuar me ndihmen e tyre. 

Kur vendosni rutinën ditore, duhet të merrni parasysh 

disponueshmërinë dhe përdorimin e pajisjeve nga të tjerët në shtëpi. 

Mund të jenë të dobishme këshillat nga faqja e  Departamentit 

Shërbimi Kombëtar Arsimor Psikologjik (NEPS) për krijimin e rutinave 

të reja për fëmijën. 

Programet televizive të zhvilluara posaçërisht për fëmijët në Irlandë 

gjatë kësaj kohe mund të ndihmojnë kur hartoni një rutinë ditore të të 

mësuarit që është tërheqëse për fëmijën tuaj. 

https://www.education.ie/en/Parents/Information/Complaints-Bullying-Child-Protection-Discrimination/Parental-Complaints.html
https://www.education.ie/en/Parents/Information/Complaints-Bullying-Child-Protection-Discrimination/Parental-Complaints.html
https://www.etbi.ie/etbs/directory-of-etbs/
mailto:schoolgovernance@education.gov.ie
https://www.education.ie/covid19/wellbeing/
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Jini gati 

për të 

mësuar

 

 

Mund të jetë e dobishme për rutinën e mësimit të fëmijës tuaj nëse mund 

t’i ndihmoni të gjejnë një vend ku ata mund të punojnë sa më larg 

shpërqendrimeve Fëmija juaj duhet gjithashtu të jetë i gatshëm për çdo orë 

mësimore ose aktivitete të planifikuara me mësuesit e tyre nëse shkolla po 

përdor këtë formë komunikimi, dhe ju/fëmija juaj keni pajisjet dhe 

teknologjinë e duhur në dispozicionin tuaj. 

 
 
 

 

 

Flisni me fëmijën 

tuaj dhe 

lavdëroni 

përpjekjet e tij/saj 

        

 

 Biseda me fëmijën tuaj për punën që duhet të bëjë, afatet për kthimin e 

punës së përfunduar te mësuesi i tyre dhe orari i çdo mësimi në internet 

mund t'i ndihmojë ata të qëndrojnë të përqendruar dhe në rrugën e duhur. 

Kjo gjithashtu do t'i bëjë ata të dinë se ju vlerësoni punën që ata po bëjnë. 

Falënderimet për përpjekjet e tyre janë gjithashtu të rëndësishme dhe do t'i 

ndihmojnë ata të qëndrojnë të motivuar dhe të ndiejnë një ndjenjë të 

arritjeve ndërsa aktivitetet përfundojnë. . 

 
 

Shifni 

komunikimet 

Ju duhet të kontrolloni rregullisht metodat e komunikimit që shkolla ju ka 

thënë se do të përdorin për të qëndruar në kontakt në lidhje me të mësuarit e 

fëmijës tuaj. Nëse keni ndonjë vështirësi në përdorimin e metodave të 

komunikimit, duhet ta njoftoni shkollën sa më shpejt që të mundeni, në 

mënyrë që të bini dakord për një mënyrë të mbajtjes së kontaktit që 

funksionon më mirë si për shtëpinë ashtu edhe për shkollën. 

 
 
 
 

 
Qendroni 
pozitiv  

Është shumë e rëndësishme të qëndroni pozitivë në këtë kohë dhe të mbani 

një qasje të ekuilibruar ndaj sasisë së filmimeve të lajmeve ndaj të cilave 

fëmija juaj është i ekspozuar. Mund të jetë i dobishëm linku i mëposhtëm kur 

flisni me fëmijën tuaj në lidhje me Covid-19:Biseda me fëmijë dhe të rinj për 

Covid-19 

Është gjithashtu e rëndësishme të shmangni tensionet në lidhje me punën e 

shkollë. Nëse lindin çështje, duhet të keni një bisedë me fëmijën tuaj kur të jeni 

Mesimi nga Shtepia 

RTÉ2: 10.00am-12.00pm 

E hënë deri të premten Klikoni 

në linkun më poshtë:  

Cúla 4 ar scoil 

TG4: 10:00am-10:30am 

E hënë deri të premten nga 

18 Janari 2021 

 

Klikoni në linkun më poshtë  

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
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gati të dyjat 

per te 

biseduar 

Gjithashtu 

mund të 

kontaktoni 

mësuesin e 

klasës ose 

shkollën për 

këshilla.
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Si mund ta mbështes një fëmijë që e ka të vështirë të bëjë punë 

shkollore në shtëpi?  
 

Së pari, është e rëndësishme për ju të dini se ju dhe fëmija juaj nuk jeni vetëm. 

Shumë fëmijë dhe prindër e kanë të vështirë të përshtaten me punën dhe mësimin 

nga shtëpia.  
 

 
 
 
 

Kuptojeni pse 

 

Hapi i parë është të përpiqeni të kuptoni pse fëmija juaj e ka të vështirë të 

bëjë punën e shkollës në shtëpi. Fëmija juaj mund ta ketë të vështirë të 

mësohet me rutinën e re të shkollës në shtëpi, të jetë i shqetësuar për 

situatën aktuale ose të ketë frikë për të ardhmen. Ata gjithashtu mund të 

jenë të pasigurt për atë që pritet prej tyre në mësim, të kenë vështirësi në 

mësim ose me një fushë të caktuar të programit, ose ndoshta të kenë 

problem shëndetësor. Pritjet tuaja ose ato të mësuesit mund të jenë joreale. 

 

 

Eksploroni se 

çfarë po ndodh 
Gjeni një kohë të qetë për të eksploruar se çfarë po ndodh për fëmijën tuaj 

duke pirë çaj ose gjatë një shëtitje etj. Ndihmoni fëmijën tuaj të kuptojë se 

shumë nga ndjenjat, mendimet dhe sjelljet e tyre janë përgjigje normale ndaj 

situatës aktuale dhe më pas eksploroni mënyra të menaxhimit ose adresimin 

e tyre.  

 

Pajtohuni për 

një rutinë të re 
Ndoshta duhet të rimendoni ose të bini dakord për një rutinë të re për t'u 

siguruar që është realiste dhe e arritshme dhe përfshin pushime të 

mjaftueshme dhe me hapësirë të mirë dhe kohë për aktivitete të këndshme. 

 
Eksploroni 

interesat e tyre

Mund të ndihmojë nëse e inkurajoni fëmijën që të identifikojë dhe eksplorojë 

interesat e tij. Ndonjëherë një ndërprerje nga rutina për të trajtuar një projekt së 

bashku mund të ndihmojë në lehtësimin e tensionit dhe ankthit dhe për të 

ndihmuar fëmijën tuaj të ri-përqendrohet.  

 

 
 

Kërkoni ndihmë 

Mos kini frikë të kërkoni ndihmë nga shkolla dhe mësuesit që i njohin 

mirë nxënësit e tyre. Ata e kuptojnë që të gjithë po e ndiejnë situatën 

aktuale shumë sfiduese dhe do të jenë të lumtur t'ju mbështesin ju dhe 

fëmijën tuaj. Nëse ka çështje që ndikojnë në aftësinë e fëmijës suaj për 

të përfunduar punën në shtëpi, ose nëse mendoni se nuk është e 

mundur që fëmija juaj të përfundojë sasinë e punës së caktuar, ju 

lutemi njoftoni shkollën.  
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Si mund ta ndihmoj fëmijën tim të qëndrojë i sigurt ndërsa mëson nga 
distanca?  

 
Është e rëndësishme që fëmija juaj të qëndrojë i sigurt kur punon ose ka qasje në 

materialin në internet ose në distancë. Është gjithashtu e rëndësishme që fëmija juaj 

të veprojë me përgjegjësi ndërsa është i angazhuar në mësimin në internet. Shkolla 

dhe mësuesit tashmë do të kenë ndërmarrë hapa, por ka edhe një numër gjërash që 

ju mund të bëni për t'i ndihmuar. Kjo perfshin: 

 

 rikujtoni fëmijën tuaj të ndjekë rregullat e caktuara nga mësuesi për aktivitetin në 
internet  

 bini dakord për aranzhimet për klasat në internet me mësuesin e fëmijës suaj  

 mbikqyrja e aktivitetit të fëmijës tuaj në internet 

 instalimi i shfletuesve dhe filtrave të internetit që janë të përshtatshëm për fëmijët, 

me mbështetjen e shkollës  

 inkurajimi i sjelljes korrekte për fëmijën tuaj gjatë punës në internet 

Politika e Përdorimit të Pranueshëm e shkollës për përdorimin e internetit nga nxënësit 

të shkollës specifikon të drejtat, përgjegjësitë dhe sanksionet që lidhen me përdorimin e 

kompjuterit për punën në shkollë. Ju duhet ta lexoni këtë dokument dhe të siguroheni 

se i keni kuptuar kërkesat për sjelljen e duhur.   

 
Këshilla të mëtejshme për prindërit dhe fëmijët se si të punojnë në mënyrë të sigurt në 
internet janë në dispozicion në  webwise.ie/parents/ ose në faqen Be Safe Online. 

 

Punonjësit socialë të Tusla-s gjithashtu vazhdojnë të ofrojnë mbështetje familjare dhe 

shërbime të lidhura me mbrojtjen e fëmijëve. Ju mund të merrni informacione të 

mëtejshme në faqen Covid-19 page dhe në Faqja Parenting 24 seven në faqen e 

internetit të Tusla-s.  
 

Çfarë mbështetje ka nëse fëmija im shkon në shkollën pas-fillores në 
shtator?  

 
Nëse fëmija juaj i klasës së 6-të ka një vend të konfirmuar në një shkollë pas-fillore për 

shtatorin e vitit 2020, duhet të flisni me drejtorin dhe mësuesin tuaj të klasës për 

kalimin e tyre në shkollën pas-fillore dhe për çdo informacion që ju nevojitet nga 

shkolla për shkollën e re. Shkolla pas-fillore gjithashtu mund të jetë në kontakt në lidhje 

me aranzhimet për nxënësit e vitit të parë.  

 
Nëse fëmija juaj që është në klasën e 6-të nuk ka një vend të konfirmuar në një shkollë 

pas-fillore për shtatorin e vitit 2020, ju duhet të flisni me drejtorin tuaj dhe mësuesin e 

klasës dhe të kërkoni ndihmën e tyre. Drejtori juaj, nëse është e nevojshme, do t'ju 

ofrojë detajet e kontaktit për Zyrtarin e Mirëqenies Arsimore (EWO). Përndryshe, ju 

mund të dërgoni email te tessinfo@tusla.ie duke u siguruar që të lini detajet e kontaktit 

dhe emrin e shkollës që fëmija juaj ndjek aktualisht dhe një Zyrtar per Mirëqenie 

Arsimore (EWO) do t’ju kontaktojë.   

http://www.webwise.ie/parents/
https://www.gov.ie/en/campaigns/be-safe-online/
https://www.tusla.ie/about/covid-19-update/
https://www.tusla.ie/parenting-24-seven/
https://www.tusla.ie/parenting-24-seven/
mailto:tessinfo@tusla.ie
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Çfarë mbështetje tjetër ka për mua si prind apo kujdestar?  

 
Nga Departamenti i Arsimit: Departamenti ofron informacion të azhurnuar mbi krizën me 

Covid-19 dhe qasjen në burimet e siguruara nga agjenci të ndryshme në faqen e internetit të 

Departamentit mbi Covid-19 page. 

 
Nga prindërit e tjerë: Mbajtja e kontaktit me prindërit e tjerë për të biseduar dhe 

shkëmbyer përvoja do të jetë një mbështetje e vlefshme për ju në këtë kohë. Këshilli i 

Prindërve ose Shoqata e Prindërve në shkollë mund të jetë një burim i rëndësishëm 

informacioni dhe mënyre për të mbajtur kontakte me shkollën dhe prindërit e tjerë. 

Gjithashtu mund të jetë e dobishme të kontaktoni Këshillin Kombëtar të Prindërve 

(Fillor) përmes uebfaqes ose Faqes në Facebook. 

 
Nga faqet e tjera të internetit: Qendra e Prindërve në gov.ie/parents ofron 

informacion dhe këshilla për prindërit dhe familjet e tyre në këtë kohë për një sërë 

temash, përfshirë mësimin, prindërimin dhe mbështetjen e prindërve.  

 
Uebfaqe me burime arsimore  

 Uebfaqja e Scoilnet identifikon burimet për mësimin në distancë dhe ofron lidhje me 

shërbimet mbështetëse të Departamentit të Arsimit. 

 
 Shërbimet e Zhvillimit Profesional për Mësuesit sigurojnë mbështetje dhe burime 

për prindërit dhe fëmijët e tyre në lidhjet e mëposhtme:  

 
o PDST- Artikujt e Irish Independent ofron artikuj për prindërit të shkruar nga PDST 

dhe të botuara çdo javë në Irish Independent  

 
o PDST- Mësim i mjeteve në internet jep qasje në udhëzime të shkurtra në lidhje me 

mjetet dixhitale që fëmija juaj mund të përdorë për të marrë pjesë në mësimin në 
distancë në shtëpi  

 
o PDST- Bibliotekat Dixhitale jep qasje në një shumëllojshmëri bibliotekash online për 

të mbështetur të mësuarit e shkrim-leximit të fëmijës së tyre në shtëpi  

 
o PDST- Burimet e informacionit jep qasje në Worldbook Online dhe burime të tjera 

të besueshme informacioni që mund të përdoren në shtëpi kur studentët janë të 

angazhuar në punë të projektit.  

 
 Ark ofron një gamë të plotë burimesh për të mbështetur angazhimin e fëmijëve të 

shkollave fillore me artet në ark.ie/.

Uebsajtet që mbështesin mirëqenien  

 
 Shërbimi Kombëtar Arsimor Psikologjik (NEPS) ofron këshilla dhe burime të vlefshme për 

shkollat dhe familjet për t’i mbajtur fëmijët dhe të rinjtë mirë gjatë Covid-19. 

http://www.npc.ie/
https://www.facebook.com/nationalparentscouncil/
http://www.gov.ie/parents
https://www.scoilnet.ie/
https://www.pdst.ie/IrishIndepedendentArticles
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/onlinetoolstutorials
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/DigitalLibraries
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/SourcesofInformation
https://ark.ie/
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/information-for-schools-preschools-and-third-level-institutions-on-the-coronavirus.html#15
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 Uebfaqja e Fushatës jemi në këtë të gjithë së bashku ofron shumë këshilla se si mund të 

kujdeseni për mirëqenien tuaj mendore, të qëndroni aktiv dhe të qëndroni të konektuar 

gjatë Covid-19. Përfshin këshilla për përballimin tone në shtëpi në këtë kohë. 

 
 Shërbimi i Zhvillimit Profesional për Mësuesit ofron një sërë burimesh dhe aktivitetesh 

mirëqenie për prindërit dhe fëmijët në lidhjet e mëposhtme: 

 
o PDST – mesimi nga distanca 

 

o PDST – mjetet e relaksimit dhe vete-rregullimit 

Uebfaqet që mbështesin fëmijët me nevoja të veçanta arsimore 

 
 Keshilli Kombetar per Arsim te Veçante ka burime të dobishme për prindërit e 

fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në ncse.ie/parent-resources.
 

  AsIAm’s uebfaqja përmban shpjegime mbi situatën Covid-19 për fëmijët dhe të rinjtë 

me Çrregullim të spektrit të autizmit përmes përdorimit të tregimeve shoqërore. 

Gjithashtu siguron burime për të mësuar në shtëpi. 
 

 Qendra Middletown për Autizmin po jep këshilla përmes mediave sociale për të 

ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë të menaxhojnë gjatë krizës Covid-19. Burimet për prindërit 

dhe fëmijët mund të qasen në middletownautism.com.

 

https://www.gov.ie/en/campaigns/together/
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/distancelearning
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/relaxationandself-regulationtools
https://ncse.ie/
https://ncse.ie/parent-resources
https://asiam.ie/
https://asiam.ie/social-story-covid-19-lockdown/
https://asiam.ie/hannah-odwyer-resources-for-learning-at-home/
https://www.middletownautism.com/

