
Si pjesë e angazhimit tonë të vazhdueshëm për ta bërë çdo shkollë një mjedis të
shëndetshëm dhe mikpritës për mësimdhënie dhe për të mësuar, ne investuam mbi 250
milion dollarë në vitin 2020 për të përshpejtuar përpjekjet tona për përmirësimin e ndërtesave.
Këtu janë disa nga pikat kryesore të arritjeve tona këtë vit:

Përmirësimi i  Kushteve të Mjedisit

U çertifikuan  edhe 28 shkolla të tjera si të sigurta për plumb. Numri total i shkollave të
sigurta me plumb është 100.

Projekte të përfunduara të zvogëlimit, rehabilitimit ose riparimit të asbestit në 183
shkolla.

Hequr mbi 229,000 metra katrorë (pesë hektarë) dhe 77,000  linear feet(14 milje)
asbest që përmbante materiale si izolimi i tubave dhe pllaka dyshemeje nga
shkollat.



100% e  detyrave për veventilim të përfunduara në shkolla.

Raportet fillestare të vlerësimit janë postuar këtu.

Të gjitha, përveç 66 shkollave, kanë sisteme ventilimi plotësisht funksionale, pa
nevojë për riparime.

Pasi të kenë përfunduar balancimin, zvogëlimin ose riparimet në 66 shkollat e
mbetura, raportet do të postohen këtu.

Ndërtimi i shkollave të reja, shtesave të reja dhe rinovimi i 
shkollave ekzistuese

Ndërtime të përparuara në 3 ndërtesa të reja shkollore dhe 3 shtesa shkollore.

Projekte të mëdha të përfunduara si laboratorë të rinj shkencorë dhe kompjuterë,
rinovime banjosh, instalime dollapësh, azhurnime të sistemeve mekanike në 11
shkolla. 

Gjithsej 15 ndërtesa të reja ose të rinovuara plotësisht që nga viti 2015.

https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT


Modernizimi i klasave të letersisë parashkollore

Modernizimi i  të gjitha klasave  të  shkollimit të hershëm në 11 shkolla. Modernizimet
totale deri më sot: 510 klasa në 39 shkolla.

Informacione më të hollësishme për projektet tona të përmirësimit të ndërtesave janë në
dispozicion në websajtin  e Programeve Kapitale këtu. Faqja do të azhurnohet shpesh kur

https://www.philasd.org/capitalprograms/construction-projects/


përfundojnë projektet dhe planifikohen projekte të reja. Ju gjithashtu mund të mësoni më
shumë rreth strategjive që drejtojnë punën tonë duke lexuar  Operations Strategic Plan 

Ne jemi të kënaqur me progresin e këtij viti, por pranojmë se ka shumë më shumë për të bërë.
Ne mbetemi të përkushtuar në punën tonë të vazhdueshme për të siguruar ndërtesa të sigurta
dhe mirëpritëse për të gjithë studentët dhe personelin.

Faleminderit që jeni pjesë e progresit!

https://www.philasd.org/facilities/wp-content/uploads/sites/71/2020/08/SDP_Operations-Department-Strategic-Plan_2020.05.13_Final.pdf



