
7 Prill 2021
Familje te nderuara,

Ndërsa shkojmë në pranverë, e di që shumë prej jush kanë pyetje në lidhje me testimin e
standardizuar. Në një vit tipik provimet shtetërore do të administrohen për pothuajse të gjithë
studentët në klasën e tyre fizike. Këtë vit, shumë nga studentët tanë po mësojnë nga distanca,
por Departamenti i Arsimit i Shtetit të New York-ut (NYSED) ka kërkuar që provimet duhet të
zhvillohen personalisht në ndërtesën e shkollës. Nuk do të jetë e mundur të administrohen
provimet e shtetit në distancë. Prandaj, ne po ju kontaktojmë për të përcaktuar nëse dëshironi
që fëmija juaj të marrë pjesë në provimet e shtetit të këtij viti.
Veryshtë shumë e rëndësishme të na tregoni nëse dëshironi që studenti juaj të marrë pjesë në
provimet e shtetit të këtij viti në mënyrë që të mund të përgatisim dhe të krijojmë një orar testimi
që siguron shëndetin dhe sigurinë e të gjithë studentëve tanë. Ju lutemi lexoni për më shumë
informacion në lidhje me provimet e këtij viti.

● Cilat provime shtetërore do të administrohen në ndërtesën e shkollës?

Provimet e Arteve të Gjuhës Angleze (ELA) dhe Matematikës të Klasave 3–8, dhe Provimet e
Shkencave të Klasave 4 dhe 8, do të administrohen vetëm në ndërtesën e shkollës së fëmijës
suaj. Të gjitha shkollat   do t'i përmbahen protokolleve të shëndetit dhe sigurisë COVID-19.
Vizitoni shkollat.nyc.gov/RTShealthsafety për të mësuar më shumë.
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● Si do ta mbani të sigurt studentin tim gjatë administrimit të provës personale?
Shëndeti dhe siguria janë përparësitë tona të para. Ne po kërkojmë që ju të përfundoni
sondazhin e Google në mënyrë që të mund të krijojmë oraret e testimit dhe detyrat e dhomave
që përmbahen në protokollet e distancës sociale.

● Si mund të regjistrohem për provimet?
Testimi nuk është i detyrueshëm ose nuk kërkohet këtë vit. Nëse dëshironi që fëmija juaj të
marrë pjesë në provimet e shtetit të këtij viti, ju lutemi plotësoni Sondazhin e Google deri të
Mërkurën, 14 Prill 2021.

Lidhje me Sondazhin e Google:
https://docs.google.com/forms/d/1UI7Wu0Hz-cL5HM1dNMP3nBGKHZ88HgKNJtbJdM16J2
I/edit

Nëse nuk dëshironi të bëni testin e fëmijës tuaj, nuk keni pse të ndërmerrni ndonjë veprim tjetër.
Nëse nuk dëgjojmë nga ju deri të Mërkurën, 14 Prill 2021, fëmija juaj nuk do të marrë pjesë në
testimin e shtetit.

● Nëse studenti im tashmë po mëson në ndërtesë, a duhet ende të regjistrohem në
provime?

Po. Ju duhet të na tregoni nëse dëshironi që studenti juaj të marrë provime shtetërore, nëse ata
po mësojnë ne shkolle apo nga distanca.

● Studenti im është plotësisht nga distanca. A pritet që ata të vijnë për të marrë
provimet?

Jo. Studentët që marrin udhëzime plotësisht nga distanca nuk pritet të vijnë në shkollë për të
marrë provimet e shtetit. Sidoqoftë, nëse dëshironi që studenti juaj të marrë provimin, ata mund
të përfshihen — thjesht na njoftoni duke përdorur informacionin e kontaktit më sipër.

https://docs.google.com/forms/d/1UI7Wu0Hz-cL5HM1dNMP3nBGKHZ88HgKNJtbJdM16J2I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UI7Wu0Hz-cL5HM1dNMP3nBGKHZ88HgKNJtbJdM16J2I/edit

