
Programi i testit ditor për karantinën 
Teksa vazhdojmë drejt syimit tonë për t'i mbajtur studentët të shëndetshëm në bankat e tyre sa më shumë të jetë 
e mundur, kemi mundësinë të bashkohemi me një program të Departamentit të Shëndetësisë të Miçiganit, i cili 
bën të mundur që studentët asimptomatikë, të pavaksinuar që identifikohen si kontakte të ngushta të testohen 
çdo ditë dhe të qëndrojnë në shkollë gjatë karantinës. Ky program është plotësisht me dëshirë, por u jep 
familjeve një mundësi më shumë që të pakësojnë ose të eliminojnë mungesat në mësim për shkak të ekspozimit 
në shkollë. 
 
SI FUNKSIONON PROGRAMI?  
 

• Ky është një program testimi ditor FALAS. Studenti duhet të vijë në qendrën e testimit çdo ditë para se 
të fillojë mësimi deri në DITËN 7 pas ekspozimit. Kjo do të thotë se studenti duhet të testohet për shtatë 
ditë—shumica e studentëve do të testohen më pak ditë sepse shpesh mësojmë për një rast pozitiv pak 
ditë pas ekspozimit. 
 

• Nëse DITA 7 bie në fundjavë, është e nevojshme që studenti të vijë të hënën vijuese për të përfunduar 
programin. Për këtë program pilot, do të konfirmojmë cila është dita e fundit e testit për çdo student kur 
të vini në qendrën e testimit të nesërmen ose të premten. Për çdo ekspozim në të ardhmen, do t'i merrni 
këto data kur studentët të njoftohen për ekspozimin. 
 

• Çdo ditë pasi studentët të jenë testuar, do të marrin një leje dhe do të kenë mundësi të shkojnë në 
shkollë në atë ditë. Shikoni oraret e raportimit më poshtë për çdo shkollë—studentët duhet të 
raportojnë jo më herët se orari që tregohet. 
 

• Kjo vlen VETËM për studentët që janë asimptomatikë. Nëse studenti ka ose i shfaqen simptoma, ai nuk 
mund të vijë në qendrën e testimit. Ju këshillojmë që të bëni PCR sa më shpejt të jetë e mundur nëse 
studenti ka simptoma. 
 

• Një prind ose kujdestar duhet ta shoqërojë studentin dhe të nënshkruajë një formular aprovimi që të 
marrë pjesë (formulari është bashkëngjitur në mënyrë që ta printoni dhe ta merrni me vete. Gjithashtu 
do të merrni kopje në qendër nëse nuk keni akses në një printer. Formulari duhet të nënshkruhet vetëm 
një herë.) 
 

• Ky është një test i shpejtë (që do të thotë se nuk është e nevojshme të shkojë thellë deri te kaviteti nazal). 
Ai bëhet vetë. Kjo do thotë që—nën mbikëqyrjen e stafit tonë—studenti do të bëjë vetë tamponin e 
hundës. Për studentët e vegjël në moshë janë prindërit ata që do t'i bëjnë tamponin studentit të tyre.  
 

SI TA KUPTOJ NËSE STUDENTI IM PRANOHET? 
 

• Çdo student TSD që është në karantinë për shkak të ekspozimit në shkollë pranohet për këtë program 
MDHHS. Fatkeqësisht nuk mund të testojmë prindërit, vëllezërit ose motrat ose studentët e ekspozuar në 
aktivitete jo-TSD, si skuadrat e udhëtimit ose mësimet e kërcimit. 
 

• Kontaktet në familje (studentët që jetojnë me një vëlla ose motër ose me një prind që ka dalë pozitiv për 
COVID) do të bëjë gjithsesi periudhën 10-ditëshe të karantinës të vëllait ose motrës, por pranohet që të 
fillojë programin e testimit në ditën 11, i cili do të shkurtojë përgjysmë karantinën 20-ditore që ekziston 
tani. Nëse situata aplikohet për ju dhe ju po e merrni këtë, atëherë studenti pranohet të vijë nesër në 
qendrën e testimit. 
 

A MUND TA BËJ TESTIN VETË NË NJË FARMACI PRANË OSE NË SPITAL? PO TESTIN E 
SHTËPISË? 



 
• Për momentin, programi ynë i testimit ditor ju kërkon që të vini në qendrën e testimit në mënyrë që t'ia 

komunikojmë saktë rezultatet tuaja shkollës së studentit. Rregullat e MDHHS për programin kërkojnë që 
të ndjekim direktivat e tyre dhe të raportojmë rastet pozitive brenda katër orësh. Përveç kësaj, testet 
duhet të bëhen në të njëjtën ditë që studenti dëshiron të hyjë në shkollë dhe ka disa qendra testimi jashtë 
që janë të hapura herët në mëngjes. Ne nuk mund t'i verifikojmë rezultatet e testeve që bëhen në shtëpi 
ose jashtë. 

 
JAM I INTERESUAR PËR KËTË PËR STUDENTIN TIM QË ËSHTË NË KARANTINË! KU 
DUHET TË VIJ DHE KUR? 
 
• Nuk është e nevojshme të lihet takim por ju lutemi të kini durim—mund të ketë radhë gjatë orareve të 

ngarkuara. 
 
Qendra e testimit ndodhet në krahun perëndimor të Troy Learning Center, 1522 E. Big Beaver Road.  

 
• Ju lutem të parkoni te sheshi në anën perëndimore të ndërtesës. Gjeni konet portokalli dhe një derë me 

shënimin "Testing Center" (Qendër testimi). Mund të hyni vetëm nga ajo derë.  Ju lutemi të mos hyni 
nga dyert kryesore. 
 
Qendra e testimit do të jetë e hapur nga ora 6:45 deri në 9:30 të mëngjesit. Jeni të mirëpritur të vini në 
çfarëdo ore, por që të presin sa më pak në radhë,  u kërkojmë studentëve të shkollës së lartë që të vijnë 
mes orës 6:45 deri në 7 të mëngjesit, studentëve të shkollës së mesme mes orës 7-8 të mëngjesit dhe 
studentëve të fillores mes orës 8-9 të mëngjesit, nëse është e mundur. 

 
• Kur studenti të ketë mbaruar testin, do të largoheni nga qendra e testimit por duhet të prisni deri në 

oraret e treguara më poshtë para se të vini në shkollën e studentit. Kjo do të na japë mundësi që të 
procesojmë dhe t'u komunikojmë shkollave çdo rezultat dhe të lehtësojmë procesin e kontrollimit te zyra 
juaj kryesore. Këto orare mund të ndryshojnë teksa shohim se sa studentë marrin pjesë—shkolla juaj do 
të komunikojë çdo ndryshim.  

 
SHKOLLAT E LARTA: 
ATHENS & TROY HIGH: 7:35 e mëngjesit 
INTERNATIONAL ACADEMY EAST 8:00 e mëngjesit 
TROY COLLEGE AND CAREER HIGH SCHOOL: 8:00 e mëngjesit 
 
TROY CENTER FOR TRANSITION 
TCT: 8:15-8:45 e mëngjesit 
 
SHKOLLAT E MESME: 
BOULAN PARK & LARSON: 8:10 e mëngjesit 
SMITH & BAKER: 8:35 e mëngjesit 
 
ELEMENTARY SCHOOLS: 
BEMIS, HILL, MARTELL, TROY UNION, WASS & WATTLES: 9:00 e mëngjesit 
BARNARD, COSTELLO, HAMILTON, LEONARD & MORSE & SCHROEDER: 9:40 e mëngjesit 
 
PRESCHOOL 
TROY PRESCHOOL: 9:30 e mëngjesit 
 



Prindërit e studentëve në kopshte, në shkollat fillore dhe të mesme duhet t'i shoqërojnë studentët në shkollë me 
lejen e qendrës së testimit (ju lutemi të ndiqni procedurat e shkollës, shumë shkolla kërkojnë që prindërit të 
qëndrojnë në korridorin e vogël.) Studenti juaj do të japë emrin dhe do të tregojë lejen me datën e asaj dite. Stafi 
i zyrës do të verifikojë rezultatin negativ të studentit dhe do të mirëpresë studentin në shkollë në atë ditë. 
Prindërit e studentëve të TCT/shkollave të mesme nuk ka nevojë të futen në ndërtesë por duhet të qëndrojnë në 
hapësirën e parkimit për pesë minuta për t'u siguruar që rezultatet janë futur dhe studenti nuk ka nevojë të 
kthehet në makinë që të presë. 
 
PYETJE? Ju lutemi t'i shkruani me email Kerry Birmingham (kbirmingham@troy.k12.mi.us) ose infermieres 
së TSD, Stephanie Miller (smiller@troy.k12.mi.us.) 


