
Kuptimi i proçesit të
planifikimit të
objekteve
Drejtoria Arsimore e Filadelfias ka nisur Proçesin e
Planifikimit të   Objekteve (FPP), duke shënuar një hap
kritik drejt realizimit të vizionit të saj  që të gjithë fëmijët të
kenë akses në një shkollë të shkëlqyer.  Ndërtesat e
shkollave luajnë një rol vendimtar në mbështetjen e
arritjeve të nxënësve, kështu që ne duhet të planifikojmë
në mënyrë të menduar dhe proaktive jo vetëm për
ndërtesat e reja shkollore, por për atë që duhet bërë me
ndërtesat  tona ekzistuese të shkollave, në mënyrë që
studentët të kenë akses në mjediset mësimore që nxisin
krijimtarinë, mbështesin programet akademike dhe
plotësojnë nevojat e tyre të të mësuarit të shekullit të
21-të.

Proçesi fillon me vlerësime intensive të nivelit të
shkollës, të udhëhequra nga ekspertë të industrisë, të
cilat së bashku ofrojnë një vështrim strategjik, të gjerë të
sistemit të ndërtesave dhe programeve tona ekzistuese
të shkollave dhe se si popullsia dhe komunitetet në të
gjithë qytetin tonë parashikohen të ndryshojnë në vitet e
ardhshme. Këto të dhëna përdoren për të identifikuar
veshtiresite  specifike me të cilat ballafaqohen ose pritet
të përballen ndërtesat  tona shkollore në vitet e
ardhshme dhe për të dhënë rekomandime për të
adresuar këto vështirësi  si pjesë e Master Planit
afatgjatë të Objekteve të Drejtorisë .

Afati kohor
Në fund të Prillit 2022
Publikimi i të Dhënave të Objektit dhe Hapja e Faqes
së Internetit Interaktive

Maj 2022
Bisedat në Komunitet

Qershor 2022
Gjetjet dhe Hapat e Ardhshëm në Komunitet

Shtator 2022
Publikimi i Parashikimit të Regjistrimit të Drejtorise

Tetor - Dhjetor 2022
Takime të Bazuara në Shkollë

Janar 2023
Gjetjet dhe Hapat e Ardhshme  në Komunitet

Prill 2023
Takime  te Komunitetit

Maj 2023
“Facilities Master Plan “prezantohet ne Board

Angazhimi i prindërve dhe kujdestarëve, punonjësve, studentëve dhe palëve të tjera të interesuara të drejtorisë tonë është një
pjesë jetike e proçesit dhe do të ketë mundësi që zërat e tyre të dëgjohen dhe të merren parasysh. Rekomandimet përfundimtare
do të balancojnë interesat e komuniteteve individuale të shkollës me përgjegjësinë kryesore te Drejtorisë për të përdorur burimet
e tij për të bërë atë që është më e mira për nxënësit. (Albanian)


