VITI SHKOLLOR 2020/2021

LISTA PËR FAMILJEN
PËRSERI NË SHKOLLË
A JENI GATI PËR TË FILLUAR VITIN E RI SHKOLLOR?
Shkolla fillon të Mërkurën, 2 Shtator, për të gjithë nxënësit e PreK-12 të angazhuar në mësimin
dixhital pesë ditë në javë dhe do marrin udhëzime nga mësuesit në shkollën e tyre të regjistruar.
Këtu keni një listë për t'ju ndihmuar juve dhe fëmijën tuaj të përgatiteni për një vit të suksesshëm
shkollor:
JENI E/I RI NË SHKOLLAT E DREJTORISË ?
Regjistrohuni në internet duke vizituar bit.ly/phillyk12reg, me telefon duke telefonuar shkollën e
fëmijës suaj dhe duke folur me një sekretar shkolle ose personalisht duke lënë takim në Qendrën e
Edukimit (. 440 N. Broad St.) Të Martën dhe të Enjten nga 10 am - 2pm ose email
OSEP@philasd.org për të bërë një takim
REGJISTROHUNI PËR NJË LLOGARI PORTALE PRIND / FAMILJE
Një llogari e Portalit të Prindër dhe Familje ju lejon qasje të drejtpërdrejtë në informacione të vlefshme në
lidhje me notat e fëmijës tuaj, rezultatet e provimeve, frekuentimin,rekordet e imunizimit, dhe shumë më tepër,
duke përfshirë azhurnimet më të fundit të Drejtorisë. Për të mësuar më shumë dhe regjistruar, vizitoni
signup.philasd.org.
AZHURNONI INFORMACIONIN E KONTAKTIT
Informacioni i kontaktit në dosjen që ndodhet në shkollën e fëmijës tuaj përdoret për të siguruar që të merrni
azhurnime të rëndësishme të shkollës dhe të Drejtorisë dhe mund të kontaktoheni menjëherë në raste
urgjence. Sigurohuni që të kontaktoni shkollën nëse keni lëvizur, keni një numër të ri të telefonit ose lista juaj e
kontakteve të urgjencës ka ndryshuar.
NJOHJA E PROGRAMIT SHKOLLOR TË FËMIJËS SUAJ
Edhe pse shkolla do të jetë 100% dixhitale gjatë periudhës së parë shkollore , studentët pritet të marrin pjesë
në një ditë të plotë të mësimit pesë ditë në javë. Kohët e fillimit dhe mbarimit për shkollën e fëmijës tuaj mund
të gjenden në faqen e internetit të shkollës, ose mund të telefononi zyrën e shkollës për më shumë
informacione.
MBËSHTESNI FREKUENTIMIN DITOR TË FËMIJËS SUAJ NË SHKOLLË
Pjesëmarrja në shkollë çdo ditë është thelbësore për rritjen dhe suksesin e vazhdueshëm akademik të fëmijës
tuaj. Mësuesit e fëmijës suaj do të marrin mungesat për çdo periudhë dhe lëndët do të vlerësohen. Sigurohuni
që fëmija juaj të regjistrohet në sistem me kohë çdo ditë dhe t'i drejtohet drejtorit ose mësuesit të fëmijës, nëse
ka nevojë për ndihmë. Gjithashtu, ju lutemi kontaktoni mësuesin e fëmijës tuaj ose ndonjë anëtar të kolektivit
të shkollës për mbështetje nëse keni ndonjë pengesë për frekuentimin ditor të fëmijës tuaj.
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SIGURONI QË FËMIJA JUAJ KA QASJE (mund të hyjë ) NË NJË PAJISJE DIXHITALE PËR TË MËSUAR
Qendrat tona për përkrahje të teknologjisë familjare janë të hapura e Hënë - e Premte nga 9 e mëngjesit deri
në ora 2 pasdite (pa përfshirë festat). Ju mund të merrni hua një Chromebook për fëmijën tuaj ose mund ta
riparoni ose zëvendësoni atë në Qendrën e Edukimit (440 N. Broad St. katit të parë) dhe Ndërtesa e Aneksit
e shkollës Fitzpatrick (pjesa e pasme e Fitzpatrick Elementary School në 4101 Chalfont Dr.), Qendra në
Shkollën e Mesme MLK (6100 Stenton Ave.) është vetëm për marrjen e Chromebook. Ju gjithashtu mund të
telefononi linjën telefonike në 215-400-4444, dërgoni email në FamilyTechSupport@philasd.org ose mund të
vizitoni philasd.org/chromebooks për udhëzime , këshilla dhe burime të tjera. * Shënim: studentët duhet të jenë
të regjistruar në një shkollë të Drejtorisë Arsimore për të marrë një pajisje.
SIGUROHUNI QË FËMIJA JUAJ KA QASJE NEË INTERNET
Një listë e opsioneve të hyrjes në internet falas ose me kosto të ulët të Internetit dhe WiFi mund të gjenden në
philasd.org/technologyservice/getting- connected .
RISHIKONI UDHËZUESIN FAMILJAR PËR MËSIMIN SOCIAL-EMOTIONAL
Mësuesit e fëmijës tuaj do të përqendrohen në mësimin social-emocional këtë vit, përmes Takimeve të
përditshme të Komunitetit në klasë si pjesë e udhëzimeve akademike. Ju mund të mësoni më shumë rreth të
mësuarit social-emocional dhe si mund ta mbështesni atë në shtëpi duke vizituar katalogun e Kursit Virtual të
Akademisë Familjare në philasd.org/- face / fact për të rishikuar orarin e kursit për klasat e ardhshme SEL që do
të ofrohen.
MERRNI NDIHMË NËQOFTËSE KENI SHQETËSIME LIDHUR ME SJELLJEN QË LIDHET ME REAGIMET
MENDORE TË FËMIJËS SUAJ
Ndarja që familjet dhe fëmijët kanë përjetuar duke u distancuar nga anëtarët e familjes, mësuesit dhe miqtë
gjatë kësaj pandemie mund të shkaktojnë ndjenja trishtimi dhe ankthi. Nëse besoni se fëmija juaj aktualisht po
përjeton këto ndjenja, mund të telefononi ose të shkruani The Philly HopeLine në 1-833-PHL-HOPE
(1-833-745-4673) E Hënë - e Premte 10:00 e mëngjesit - 8:00 pasdite. Merrni shërbime këshilluese ; ndani
shqetësimet tuaja me një person të shëndetit mendor me të cilin keni një lidhje para-ekzistuese; ose kur hapet
shkolla, kontaktoni këshilltarin e shkollës së fëmijës tuaj i cili do të ndihmojë në zhvillimin e një plani për të
mbështetur fëmijën tuaj.
MARRJA E LIBRAVE SHKOLLORE
Të gjitha shkollat do të kontaktojnë familjet e tyre me data dhe periudha kur ju mund të merrni libra shkollorë
dhe materiale të tjera për të mbështetur një përvojë të suksesshme të të mësuarit dixhital për fëmijën tuaj.
DUHET TË DINI KU MUND TË MERRNI VAKTIN E USHQIMIT PËR FËMIJËN, PËR PERIUDHEN E PARË
Ҫdo të Enjte nga ora 9 e mëngjesit deri në drekë , ju mund të merrni një kuti me 5 vaktet e mëngjesit, 5 vaktet e
drekës dhe ½ gallon qumësht për secilin student në familjen tuaj. Për listën e fundit të vendeve të shpërndarjes
së vaktit të bazuar në shkollë, vizitoni: philasd.org/grab-go-meals.
SHËNONI KALENDARIN PËR DATËN 28 GUSHT " BACK - TO - SCHOOL DRIVE - THRU BACKPACK"
NGJARJE NË "LINCOLN FINANCIAL FIELD" , 9:00 AM - 1:00 PM
Drejtoria do të sigurojë çanta dhe materiale shkollore falas për të ndihmuar studentët që ndjekin shkollën në
internet. Për shkak të COVID-19, ngjarja e këtij viti do të jetë me makinë dhe 500 makinat e para do të jenë në
gjendje të marrin një palë atlete Converse falas.. Prindërit pa makinë mund të marrin çanta shkolle për fëmijën
e tyre në person. Kërkohet regjistrimi paraprak. Për më shumë informacion në lidhje me këtë ngjarje dhe si
mund të caktoni një takim per te marrë çantat në person, vizitoni Philasd.org/face/backpacks ose telefononi në
215-400-5300.
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SIGUROHUNI QË FËMIJA JUAJ TË KETË VAKSINAT AKTUALE PARA SE TË FILLOJË SHKOLLA.
Eshtë e rëndësishme për shëndetin e fëmijës tuaj të ketë vaksinat aktuale, përfshirë edhe vaksinën e gripit.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme këtë vit sepse ne ende nuk e dimë nëse jeni sëmurë me COVID-19
njëkohësisht, pasi gripi të shkakton dhe sëmundje më të rënda. Nëse nuk jeni i sigurt se çfarë vaksina i
duhen fëmijës suaj për shkollë, vizitoni philasd.org/studenthealth/immunizations.

GJENI BURIME TË NDIHMONI FËMIJEËN TUAJ TË KETË SUKSES NË SHKOLLË
Ne jemi të përkushtuar t'i mbajmë familjet të lidhura me burimet dhe informacionet e fundit të nevojshme për të
mbështetur fëmijët e tyre gjatë mësimit dixhital. Vizitoni faqen e internetit të Zyrës së Familjes dhe Angazhimit
të Komunitetit, philasd.org/face dhe ruajeni atë si një libër shënimesh për gjatë gjithë vitit për orarin /
përshkrimet / kohën, mjete për familjet që të përdorin në shtëpi dhe burime të vlefshme në internet për të
angazhuar fëmijën tuaj gjatë kësaj kohe.

Sigurohuni që të vizitoni websajtin e shkollës së fëmijës tuaj për më shumë informacione rreth,
"Meet and Greets", " Back to School Night" dhe më shumë.
Gjithashtu, ju lutemi vizitoni Philasd.org për informacione të azhurnuara se si po avancojmë arsimimin
në mënyrë të sigurt për vitin shkollor 2020-2021.

MESONI ME SHUME NE: WWW.PHILASD.ORG
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