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Të nderuar familjarë  të Drejtorisë Arsimore  të Filadelfias, 

 

Drejtoria Arsimore e Filadelphiës ka njoftuar mbylljen e pacaktuar të shkollave deri sa të 

marrim një njoftimin të mëtejshëm. Shëndeti dhe mirëqenja e studentëve tanë, stafit tonë dhe 

komunitetit të Filadelfias është prioriteti jonë më i lartë. Ne do të vazhdojmë të të punojnë së 

bashku me Departamentin e Edukimit të Pensilvanis, Departamentin e Shëndetit Publik në 

Filadelfia dhe agjensi të tjera për të përcaktuar se kur do të jetë e sigurt të të hapen përsëri 

shkollat tona. Kjo letër jep informacione të rëndësishëm të Drejotris Arsimore gjatë Pushimet e 

Pranverës dhe programin e ri për të mbështetur mësimin në shtëpi për të gjithë studentët. 

 

Pushimet e pranverës 

Drejtoria Arsimore do te lejoje Pushimet e Pranverës; nga 6-10 Prill (te Henen deri te Premten) 

shkollat do të jenë mbyllur , siç ishte planifikuar fillimisht. Unë e kuptoj që kjo nuk do të duket si 

Pushime Pranverore tradicionale, por ne duam të pranojmë se arsimtarëve tanë u duhet kohë 

me familjet e tyre dhe larg punës, ashtu si ata bëjnë gjatë një viti tradicional shkollor. 

 

Chromebook (Kompjuter) për Nxënësit K-12 * 

Si pjesë e planit të saj të të mësuarit dixhital, Drejtoria do të marrë hua një Chromebook 

(kompjuter) për çdo nxënës të Drejtorisë Arsimore  K-12 që ka nevojë për një kompjuter për të 

mësuar në shtëpi. Ajo gjithashtu do të verë në dispozicion burimet e të mësuarit dixhital për t'i 

ndihmuar nxënësit të mbajnë, të mësojnë dhe të zbatojnë aftësi dhe strategji me mbështetjen e 

një mësuesi. Programi i huamarrjes është falas dhe nuk ka asnjë detyrim të marrë pjesë. Nëse 

fëmija juaj ka nevojë për një Chromebook(kompjuter) për të mësuar në shtëpi, nuk ka asgjë që 

ju duhet të bëni në këtë kohë. Drejtorët do të njoftojnë familjet për datën e saktë kur mund të 

marrin Chromebook nga shkolla e fëmijës së tyre.Familjeve që nuk kanë mundësi të vijnë në 

ditët e caktuara të shpërndarjes së kompjuterave  Drejtoria do tju krijojë mundësi të tjera. 

  

Të gjitha pajisjet(kompjuterat) duhet të kthehen pasi të hapen shkollat. Mund të mësoni më 

shumë rreth programit duke vizituar www.philasd.org/coronavirus/chromebooks. Nëse keni fat 

dhe keni kompjuter në shtëpi për të mbështetur mësimin e fëmijës tuaj, ju kërkojmë,  ju lutemi ta 

rezervoni këtë program për ata që nuk e kanë këtë. 

 

Ushqimi dhe udhëzuesit e të mësuarit 

Manualët e Mësimit të K-12 dhe ushqimi  janë në dispozicion për nxënësit në 49 shkolla të 

Drejtorisë, të Hënën dhe të Enjten nga 9 e mëngjesit deri në mesditë. 

 

Ende ka shumë pyetje për t'u përgjigjur. Ne kërkojmë durimin tuaj pasi vazhdojmë të punojmë  

me mendime dhe gjithmonë me interesat më të mira të nxënësve tanë në mendje. Për më 

shumë informacion, ju mund të lidheni me ne nëpërmjet linjës telefonike të Drejtorisë Arsimore 

http://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks


 

(District Hotlines), duke na dërguar me postë elektronike(email) në covid19info@philasd.org, 

duke vizituar www.philasd.org dhe duke u bashkuar me mua në faqen e @PhillySchools 

Facebook Live çdo të Mërkurë në 3 p.m. 

 

Ju lutemi kujdesuni dhe qëndroni të shëndetshem! 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendi 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias 

 

* Shënim: Familjet e pre-K nuk do të marrin pajisje(kompjuter) në përputhje me rekomandimin e 

Akademisë Amerikane të Pediatrisë për të kufizuar kohën e ekranit për fëmijët e moshave 2-5. 

Familjet e Pre- K do të marrin një udhëzues të të mësuarit në letra  me postë gjatë dy javëve të 

ardhshme për të ndihmuar zhvillimin e fëmijës tuaj. Mësuesit e Pre - K do të kontaktojnë 

personalisht me familjet ndërkohë që shkollat janë të mbyllura  për të mbështetur mësimin në 

shtëpi dhe t'u përgjigjen pyetjeve që mund të kenë familjet. 

 

https://www.philasd.org/coronavirus/
mailto:covid19info@philasd.org
http://www.philasd.org/

