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12 Mars, 2020 

  

Për Familjet e Distriktit Shkollor të Filadelfias, 

 

Unë po shkruaj për të siguruar një azhurnim tjetër në lidhje me situatën COVID-19 

(koronavirus), dhe si lidhet me Distriktin Shkollor të Filadelfisë. Siç thashë dje, Distrikti, 

nën drejtimin e Departamentit të Shëndetit Publik të Philadelphias (PDPH), po merr 

masa paraprake për të adresuar këtë çështje në komunitetet tona shkollore. Këto masa 

paraprake përfshijnë pastrimin e shkollave dhe autobusëve tanë shkollorë, shtimin e 

pastruesve të përgjithshëm në çdo shkollë, dhe stacionet e reja të sanifikimit të duarve 

në ndërtesat tona. 

 

Gjithashtu, në këtë kohë, Distrikti Rrethi Shkollor i Filadelfisë NUK ka ndonjë rast 

të dyshuar ose të konfirmuar të koronavirusit në shkollat ose zyrat e saj. Ndërsa 

monitorojmë situatën dhe efektet e tij në rrethet shkollore përreth, ne kemi vendosur të 

ndërmarrim hapa shtesë për të kufizuar më tej rrezikun e ekspozimit për studentët dhe 

stafin. Duke filluar nesër, 13 Mars, ne po azhurnoj deri tek Pushimet e Pranverës: 

 

 TË GJITHA udhëtime të sponsorizuara nga shkolla - në nivel lokal, kombëtar dhe 

ndërkombëtar 

 

●   TË  GJITHA udhëtime për punonjësit e Qarkut Shkollor (përfshirë udhëtimin  

     Tashmë të aprovuar) 

 

     ●   TË GJITHA aktivitetet e bazuara në shkollë ku grupe të mëdha studentësh, stafi  

dhe komuniteti mund të mblidhen përfshirë konkurset atletike, shfaqjet, koncertet 

dhe fondacionet. 

 

Në këtë kohë, klubet shkollore, aktivitetet dhe praktikat atletike do të vazhdojnë siç 

është caktuar. Të gjitha objektet atletike janë të mbyllura për organizatat e jashtme  deri 

ne Pushimet të Pranverës. 

 

E kuptoj që anulimi i ngjarjeve qe ndikon tek studentët dhe familjet. Ndërsa janë të 

vështira, këto vendime merren për shëndetin dhe sigurinë e studentëve, stafit dhe 

komunitetet tona. Ndërsa vazhdojmë të marrim udhëzime nga agjencitë lokale të 

shëndetësisë dhe federale publike, ne mbetemi të përkushtuar për qëllimin tonë që t'u 



 
 

sigurojmë të gjithë studentëve një arsim cilësor në mjedisin më të shëndetshëm të 

mundshëm. 

 

Ju lutemi mbani mend, praktikimi i higjenës është akoma mënyra më e mirë për të 

parandaluar përhapjen e koronavirusit. Kjo përfshin larjen rregullisht të duarve me 

sapun dhe ujë, mbulimin e hundës dhe gojës kur teshtitni ose kolliteni, të përmbaheni 

nga prekja e syve, hundës dhe gojës, shmangia e turmave të mëdha dhe qëndrimi në 

shtëpi nëse jeni i sëmurë. 

 

Si një komunitet, është gjithnjë e rëndësishme të qëndroni të informuar. Ju inkurajoj të 

vizitoni www.philasd.org/coronavirus. Ne vazhdojmë të shtojmë burime të reja ndërsa 

situata evoluon. Ështe e rëndësishme edhe nevoja që ne të punojmë së bashku si një 

komunitet i tërë Filadelfias ndërsa derisa ta zgjidhim këtë problem. 

 

Faleminderit për mbështetjen dhe partneritetin tuaj të vazhdueshëm. 

 

 

Sinqerisht, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
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