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Të nderuar prindër dhe persona me të drejtë kujdestarie! 
 
Fëmijën tuaj e pret në shtator një ditë e madhe - dita e parë e shkollës. Me siguri që po 
mendoni tashmë se si do ta fillojë këtë vjeshtë fëmija juaj dhe si korona mund të ndikojë në 
jetën e përditshme në shkollë. Personalisht për mua është shumë e rëndësishme që ju dhe 
fëmija juaj ta prisni këtë fazë të re të jetës me qetësi dhe gëzim. Prandaj, me këtë letër 
dëshiroj t'ju jap informatat e para rreth fillimit të shkollës.  
 
Askush nga ne nuk mund të thotë me siguri se në çfarë situate do të jemi në vjeshtë. 
Megjithatë unë mund t'ju siguroj se ne, në muajt e fundit, së bashku me shkollat  kemi 
mësuar shumë në trajtimin e koronës. Në vjeshtë, fëmija juaj do të takojë pedagoge e 
pedagogë, të cilët kanë sfiduar për më shumë se një vit pandeminë më të madhe në këtë 
shekull dhe po arsimojnë e mbështesin nxënësit e nxënëset e tyre me shumë përkushtim 
dhe pasion. 
 
Ministria e Arsimit do t'iu vërë në dispozicion shkollave në gusht një paketë masash, që do t'i 
japë secilës shkollë mundësinë për të marrë masat paraprake më të mira të mundshme për 
t’u mbrojtur nga korona në vitin shkollor 2021/22. Është fiksuar tashmë që të gjithë nxënësit 
e nxënëset do të marrin për dy javët e para shkollore teste, të cilat do t’i kryejnë vetë në 
shkollë. Me qëllim që fillimi i shkollës të jetë i sigurt, në dy javët e para testimet do të kryhen 
të hënën, të mërkurën dhe të premten. Mënyrat e testimit janë përvetësuar mirë në të 
gjitha shkollat. Pedagogët dhe pedagoget e fëmijës suaj do t'ju informojnë për proceset në 
fillim të shkollës, gjithashtu mund të gjeni video shpjeguese te www.bmbwf.gv.at/selbsttest, 
që ju tregojnë saktësisht se si kryhen testet. 
 
Ju uroj juve dhe fëmijës suaj një verë të bukur dhe një fillim të mbarë të shkollës. 
 
Me urimet më të mira, 
I juaj 
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