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Të nderuar Distrikti shkollor të familjeve të Philadelphia, 

  

Shpresoj që ju dhe familjet tuaja të jeni të shëndetshëm dhe të sigurt pasi pandemia e COVID-

19 vazhdon të evoluojë. Ne kemi punuar në një plan për t'u ofruar të gjithë nxënësve mundësinë 

e mësimit dixhital në rast se shkollat tona mbeten të mbyllura për një kohë të gjatë. Plani 

siguron një Chromebook për çdo student të Distriktit që ka nevojë për një për të mësuar në 

shtëpi dhe i bën të disponueshëm përmbajtjen dixhitale për t'i ndihmuar studentët të mbajnë 

dhe të mësojnë me mbështetjen e një mësuesi. 

 

Të enjten, 26 Mars, Bordi i Edukimit filloi planin duke aprovuar deri në 11 milion dollarë për 

blerjen e deri në 50,000 Chromebooks të rinj. Distrikti do të përcaktojë numrin e saktë të 

pajisjeve të reja për të blerë pasi zyra qendrore të kontaktoj me cdo shkollë për të përcaktuar se 

sa Chromebook kanë në shkollat e tyre për shpërndarje dhe sa prej studentëve të tyre do të 

kenë nevojë për një. 

 

Distrikti Shkollor po punon me Qytetin e Filadelfisë për të krijuar një listë gjithëpërfshirëse të 

opsioneve me kosto të ulët të Internetit ose vëndet falas me WiFi në të gjithë Qytetin. Lista do të 

jetë e disponueshme në faqen e internetit të Distriktit dhe në faqen e internetit të Qytetit të 

Filadelfias deri në javën e 6 Prillit. 

 

Për ato familje që banojnë në zona të qytetit ku Xfinity WiFi është i disponueshëm, Comcast po 

bën falas Xfinity WiFi për të gjithë - duke përfshirë klientët që nuk kanë një llogari 

me Internet Xfinity. Për një hartë të pikave të Xfinity WiFi, vizitoni www.xfinity.com/wifi. 

 

Këtu keni planin e përgjithshëm dhe ato që mund të prisni: 

23-27 Mars, 2020 

● Drejtorët llogarin numrin e nxënësve në shkollën e tyre që nuk kanë kompjuter në  

   shtëpi, dhe identifikojnë personelin për të ndihmuar në organizimin dhe shpërndarjen    

   e kompjuterit Chromebook në shkollë. 

 

30 Mars-3 Prill 2020 

• Ekipet e shkollës organizojnë Chromebook në shkollën e tyre për shpërndarje. 

• Zhvillimi dhe Përmbajtja digjitale; mësuesit marrin trajnime virtuale se si të përdorin 

burimet dixhitale për të mbështetur të gjithë studentët që shërbejnë. 

 

6-8 Prill, 2020 

● Familjet do të njoftohen për datën dhe kohën e planifikuar të marrjes te kompjuterit në 

mënyra të ndryshme, nga telefoni dhe mesazhet me tekst. 

 

http://www.xfinity.com/wifi


 

 

13-17 Prill, 2020 

• Chromebook u shpërndahet studentëve / familjeve në shkolla duke përdorur praktika të 

rrepta të distancimit social dhe protokolle të tjera të sigurisë. Mbështetja për 

shpërndarjen të Chromebook do të mbështetet nga stafi i Distriktit Shkollor, Qyteti i 

Philadelphias dhe Zyra e Sigurisë së Shkollës. 

 

● Mësuesit fillojnë të përdorin mjete dixhitale për mësimin, virtuale për studentët dhe për të 

ofruar udhëzime fakultative, të pa vlerësuar. Kjo metodë duhet të forcojë aftësitë, të sigurojë 

mundësi pasurimi dhe të integrojë përmbajtje të reja, siç është e përshtatshme. Mësuesit 

gjithashtu mund të përdorin aktivitetet e tyre për të angazhuar nxënësit e tyre. 

 

● Studentët dhe familjet gjithashtu do të kenë hyrje në mësimet online opsionale për Google 

Classroom dhe mjetet e tjera të Google. 

 

Kjo është gjë e re për të gjithë ne.  Ka shumë punë për të përfunduar dhe zbatuar planin. Ne të 

gjithë jemi të përkushtuar të sigurojmë që studentët tanë të mund të vazhdojnë mësimin në këtë 

kohë ndërsa punojmë për t'i mbajtur të gjithë të sigurt dhe të shëndetshëm. Ne do t'i qasemi 

kësaj pune me mendime dhe me urgjencën që studentët dhe familjet tona meritojnë. 

 

Sinqerisht, 
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