I Dashur Prindër:
Qëllimi i kësaj letre është të sigurojë njoftimin me shkrim të planit të përkohshëm të Drejtorisë
Arsimore të Filadelfias për arsimin special dhe shërbimet përkatëse gjatë periudhës së mbylljes
së shkollës me mandatin e "Commonwealth of Pennsylvania. Siç jeni në dijeni, shkollat publike
u urdhëruan të mbyllen për shkak të shqetësimit shëndetësor pandemik të COVID-19 që nga 16
Marsi i vitit 2020. Ndërsa Guvernatori fillimisht mbylli shkollat deri më 27 Mars, pastaj zgjati
mbylljen brenda të paktën 6 Prill 2020, ai tani ka pezulluar operacionet normale të shkollës për
pjesën e mbetur të vitit shkollor. Nga rendi fillestar i mbylljes, përmes secilës shtrirje, Drejtoria
Arsimore është duke punuar për të përshtatur dhe zhvilluar strategji për të adresuar nevojat e
të gjithë nxënësve tanë. Kjo punë po vazhdon.
Për shkak të mbylljes së shkollave tona dhe masave të detyrueshme të shëndetit publik, siç
është distancimi shoqëror, mund të mos jetë e mundur zbatimi i programin të arsimit të
individualizuar të fëmijës tuaj (IEP) pasi ai aktualisht është shkruar pavarësisht përpjekjeve tona
të besimit të mirë. Ne ju inkurajojmë të rishikoni Planin e Vazhdimësisë së Edukimit të
Drejtorise, i cili përshkruan hapat e Drejtorise Arsimore për të siguruar mundësi arsimore për
fëmijën tuaj në rrethanat aktuale të jashtëzakonshme. Në këtë kohë, kjo përfshin përpjekjen e
mirëbesimit të Drejtorisë për të mbështetur studentët me IEP-të në një mënyrë të përshtatshme
që pasqyron rrethanat e paparashikueshme emergjente që përballen me shkollat dhe familjet
në të gjithë vendin. Ky Plan, i cili mund të azhurnohet në mënyrë periodike, ka për qëllim të
zbatohet gjatë pezullimit të funksionimeve normale të shkollës. Ai nuk e zëvendëson IEP-në e
tanishme të fëmijës suaj, e cila do të rifillojë ose modifikohet në lidhje me mandatet, ligjin dhe
udhëzimet federale dhe shtetërore.
Plani është postuar në faqen e internetit të Drejtorisë Arsimore. Ju mund ta hapni atë në
smartphone tuaj, në kompjuterin e shtëpise ose në Chromebook të dhënë nga Drejtoria
Arsimore për fëmijën tuaj. Plani do të zbatohet në faza me udhëzimet e planifikuara në fillim të
4 Majit. Me kalimin e kohës, shpresojmë që mësuesit, studentët dhe familjet të mësohen me
mësimin në distancë dhe përdorimin e Chromebooks. Me përvojë dhe aftësi shtesë,Drejtoria
mund të jetë në gjendje të plotësojë më tej strategji për pasurimin, rishikimin dhe udhëzimet. Do
të jetë e rëndësishme që ju të kontrolloni Planin në mënyrë periodike për çdo azhurnim.
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Me kë të kontaktoni kur keni nevojë për ndihmë
● Pyetje të përgjithshme: telefononi (215) 400-5300 ose me email
covid19info@philasd.orgkontaktoni
● Notat, Kreditë, Detyrat dhe Sugjerime: këshilltarin ose mësuesin e fëmijës tuaj. Vizitoni faqen
e internetit të shkollës për të marrë informacionin e kontaktit.
● Pyetjet e bëra më shpesh: kontrolloni përgjigjet dhe azhurnimet e tjera në
https://www.philasd.org/coronavirus/.
● Problemi ose çështja në lidhje me teknologjinë: telefononi Linjën e Ndihmës të Teknologjisë
Prindër dhe Familje në (215) 400-4444 ose dërgoni me email në
FamilyTechSupport@philasd.org.
● Shqetësimi social-emocional ose shqetësimi shëndetësor: drejtohuni këshilltarit ose
infermierit të fëmijës suaj. Vizitoni faqen e internetit të shkollës për të marrë informacionin e
kontaktit.
● Merrni Përditësime/Informacione të reja: Bashkohuni me Dr. Hite @PhillySchools
drejteperdrejte në Facebook çdo të Mërkurë në 3:00 pasdite, ku ai ndan azhurnime mbi planin
tonë të COE.
Ne e dimë që një mbyllje e zgjatur do të kërkojë mbështetje shtesë për studentët, familjet dhe
personelin, pasi lidhet me mësimin që duhet të ndodhë gjatë pjesës tjetër të vitit
shkollor.Drejtoria Arsimore po vazhdon punën e saj për të zhvilluar një kombinim të
mbështetësve që do të përfshijnë rishikimin dhe pasurimin, si dhe udhëzimet e planifikuara për
fëmijët me IEP, në përputhje me udhëzimet e lëshuara nga PA dhe Departamentet e Arsimit të
SH.B.A.-së duke aprovuar që shkollat publike të kenë fleksibilitet në këto rrethana.
Gjatë gjithë kësaj kohe, ne ju inkurajojmë të mbani kontakte me ekipin e IEP të fëmijës tuaj.
Nëse nuk keni dëgjuar nga mësuesi i klasës së fëmijës suaj, mësuesi i arsimit special ose nga
një anëtar tjetër i ekipit të IEP të fëmijës tuaj, duhet t'u drejtoheni atyre me pyetje, shqetësime
ose kërkesa për ndihmë. Nëse nuk mund t'i arrini ata ose ata nuk përgjigjen, ju lutemi telefononi
linjën telefonike (numrat e shënuar më poshtë) në mënyrë që Drejtoria të sigurohet se jeni
kontaktuar. Ne vlerësojmë durimin, partneritetin dhe fleksibilitetin tuaj ndërsa shkojme në këtë
proçes së bashku.
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Linjat telefonike
Anglisht 215-400-5300
Linja telefonike, ndihmë për Udhëzuesin Mësimor dhe Pyetje të Përgjithshme
SHQIP (Albanian) 215-400-8480
Linja telefonike për Udhëzuesin Ndihmues të mësimit dhe pyetje të përgjithshme gjatë
periudhës së mbylljes së shkollave
( عربيArabic) 215-400-8481
الخط الساخن للمساعدة في دليل التعلم واألسئلة العامة أثناء اإلغالق
汉语 (Chinese) 215-400-8482
学习指南及学校关闭期间一般性问题热线电话
Español (Spanish) 215-400-8489
Línea directa para ayuda con guías de estudio y preguntas generales durante el cierre
Français (French) 215-400-8483
La hotline pour l'assistance au guide d'apprentissage et questions générales pendant la
fermeture
ខ្មែ រ (Khmer) 215-400-8484
លេខទូ រស័ព្ទសំខាន់សម្រាប់ ការណែនំអំព្ីការសិក្សា និង សំែួរទូ លៅ
ក្សនុងខែៈលព្េណែេសាលាម្ររូវបិទ
Português (Portuguese) 215-400-8474
Linha Direta de Apoio ao Guia de Aprendizagem e Perguntas Gerais durante o
fechamento
Русский (Russian) 215-400-8485
Горячия линия для помощи при работе с Учебными пособиями и для Основных
вопросов на период закрытия школ
Việt (Vietnamese) 215-400-8486
Đường Dây Nóng Trợ Giúp Cho Hướng Dẫn Học Tập Và Thắc Mắc Chung Trong Khi
Trường Đóng Cửa
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