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Të nderuar prindër dhe familje të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, 

 

Që nga fillimi i pandemisë COVID-19, mbrojtja e shëndetit dhe mirëqenies së nxënësve dhe 

personelit ka qenë prioriteti ynë kryesor. Si një masë sigurie, duke filluar nga sezoni i ardhshëm i 

sporteve dimërore, të gjithë nxënësve që duan të marrin pjesë në atletikën ndërshkollore do t'ju 

kërkohet të vaksinohen plotësisht kundër COVID-19, përveç nëse kanë një përjashtim mjekësor 

ose fetar të miratuar. Udhëzimet nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve 

(CDC), Shoqata Atletike Ndërshkollore e Pensilvanisë (PIAA), Departamenti i Shëndetit Publik 

në Filadelfia dhe organizata të tjera sportive dhe mjekësore thonë se studentët sportistë duhet të 

vaksinohen për shkak të kontaktit të ngushtë të qëndrueshëm gjatë pjesëmarrjes në sport. Sporti  i 

vë studentët në një rrezik më të madh për marrjen dhe përhapjen e COVID-19. Për shumë 

studentë, atletika ndërshkollore është një aspekt i rëndësishëm i përvojës së tyre arsimore. 

Kërkimi i atletëve për t'u vaksinuar do të zvogëlojë nevojën për karantinë të ekipeve, gjë që do të 

parandalojë anulimin e praktikave, lojërave dhe sezoneve të tëra. 

 

KËRKESAT PËR VAKSINIM PËR STUDENTËT PJESËMARRËN NË SPORTET 

NDËRSHKOLLORE  

Të gjithë atletët ndërshkollorë duhet të ofrojnë dëshmi të vaksinimit të plotë brenda afateve të 

listuara më poshtë. Një student konsiderohet i vaksinuar plotësisht dy javë pas dozës së dytë të 

një vaksine me dy doza COVID-19, ose dy javë pas një vaksine me një dozë të vetme. Studentët 

sportistë do të vazhdojnë të testohen dy herë në javë derisa të japin vërtetimin e vaksinimit 

brenda afateve. Studentët sportistë që nuk ofrojnë dëshmi të vaksinimit të plotë brenda 

afateve nuk do të kenë të drejtë të marrin pjesë në sportin e tyre derisa të vaksinohen 

plotësisht. 

 

Sezoni Sportet Afati i plotë i 

vaksinimit  

Marrja e dozës së 

parë deri në  

  

Marrja e dozës së   

dytë deri 

 

Dimër 

Basketboll, bowling, 

aktivitete sportive ne 

vende të mbyllura, 

Not, Mundje 

18 Dhjetor 2021 13 Nëntor 2021 4 Dhjetor 2021 

Pranver Badminton, Baseball, 

Tenis Vrapime, dhe 

Volejboll. 

1 Mars 2022 25 Janar 2022 15 Shkurt 2022 

 

DORËZIMI I DËSHMISE SË VAKSINIMIT 



 

Në mënyrë që të mbeten të kualifikuar, studentët sportistë duhet të dorëzojnë vërtetimin e 

vaksinimit, në formën e një kopje të kartës së plotë të vaksinës, direkt në shkollë në ose përpara 

datës. afatet e listuara më sipër. Ju lutemi mos ngurroni të kontaktoni shkollën tuaj ose 

Shërbimin Shëndetësor të Studentëve në shs@philasd.org me pyetje. 

 

MARRJA E VAKSINËS 

Drejtoria ka bashkëpunuar me disa ofrues vaksinash për të marre falas vaksinën e  COVID-19. 

Shikoni një listë të klinikave të ardhshme duke vizituar, 

https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/. Studentët gjithashtu mund të marrin vaksinën 

kundër COVID-19 në klinika, farmaci dhe vende të tjera në të gjithë Filadelfia, të cilat mund të 

gjenden në faqen e internetit të qytetit të Filadelfias këtu ose në www.vaccines.gov. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PËRJASHTIMET  

Perjashtimet mjekësore ose fetare nga kërkesa e vaksinimit kundër COVID-19 mund të kërkohen 

duke dorëzuarnga formularin e përjashtimit nga vaksina tek infermierja e shkollës së fëmijës suaj 

jo më vonë se 7 ditë përpara fillimit të sezonit. Sezoni i dimrit fillon më 19 Nëntor 2021 dhe 

sezoni i pranverës fillon më 7 Mars 2022. Studentët që miratohen për përjashtime do të 

vazhdojnë të testojnë dy herë në javë për COVID-19.  

  

MERRNI PJESË NË NJË SESION INFORMACIONI  

Ne e kuptojmë se mund të keni pyetje ose shqetësime në lidhje me këtë kërkesë të re. Jeni të 

ftuar të merrni pjesë në një forum të komunitetit ku do të jeni në gjendje të bëni pyetjet tuaja dhe 

të dëgjoni nga drejtuesit e Drejtorisë. Ju lutemi përdorni lidhjet e mëposhtme për të marrë pjesë 

në një nga seancat:  

● Enjte, 4 Nëntor 2021,ora 17:00 - 18:00pm - Kliko KËTU për të marrë pjesë.  

● E martë,9 Nëntor 2021,ora 17:00 -18:00pm - Klikoni KËTU për të marrë pjesë.    

 

 Vizitoni https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/ për të parë FAQ-të dhe për të mësuar 

më shumë.  

 

Faleminderit për partneritetin tuaj në përpjekjet tona për t'i mbajtur studentët të shëndetshëm dhe 

të sigurtë. 

 

Sinqerisht, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendent 

Drejtoria Arsimore e  Filadelfias 
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