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10 Nëntor,  2020 

Të Dashur Familjarë të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias: 

 

Bazuar në azhurnimet më të fundit nga Departamenti i Shëndetit Publik të Filadelfias (PDPH), 

Departamenti i Arsimit i Pensilvanisë (PDE) dhe Departamenti i Shëndetësisë i Pensilvanisë (PDH), në 

mënyrë që të ndihmojnë mbrojtjen, shëndetin, mirëqenien e personelit, studentëve dhe familjeve tona, 

Drejtoria arsimore e Filadelfias ka përcaktuar që të gjitha shkollat do të mbeten plotësisht virtuale në këtë 

kohë. Kjo do të thotë që planet tona për të filluar kalimin në një model të të mësuarit hibrid ne këtë muaj 

janë në pritje dhe të gjithë studentët do të vazhdojnë me mësimin dixhital 100% deri në një njoftim tjetër. 

Vazhdon të jetë qëllimi ynë për të kaluar në të mësuarit hibrid, por ne mbetemi të përkushtuar ta bëjmë 

këtë vetëm kur udhëzimet dhe të dhënat nga PDPH, PDE dhe PDH tregojnë se ne mund ta bëjmë atë në 

mënyrë të sigurtë.  

 

Mësuesit janë ende të angazhuar në zhvillimin profesional virtual deri të Hënën, 16 Nëntor. Familjet 

duhet të ndjekin orarin që u nda dhe planifikojnë të rinisin orarin e tyre normal të të mësuarit dixhital të 

Martën, 17 Nëntor.  

 

Ne e kuptojmë se ky është një lajm zhgënjyes për shumë studentë dhe familje që duan të rifillojnë 

mësimin personal, por siguria ka qenë dhe do të mbetet përparësia jonë më e lartë. Familjet që kanë 

zgjedhur modelin hibrid do të mbajnë zgjedhjen e tyre kur udhëzimet dhe të dhënat tregojnë se është e 

sigurt të kalohet në të mësuarit hibrid. Ndërsa vazhdojmë me mësimin e plotë dixhital, ne mbetemi 

plotësisht të përkushtuar për të mbështetur nevojat e studentëve dhe familjeve tona. Për më shumë 

informacion ose ndihmë me përkrahje Chromebook / Teknologji, mbështetje sociale, emocionale, ushqim, 

ndërtimin e gatishmërisë dhe më shumë, ju lutem vizitoni faqen tonë të”Advancing Education Safety”  në 

www.philasd.org/aes. 

 

Siç kam thënë më parë, kushtet e COVID-19 janë gjithnjë në ndryshim, duke kërkuar që të gjithë ne të 

jemi fleksibël. Ne duhet të presim dhe të jemi të përgatitur për ato ndryshime ndërsa punojmë së bashku 

për të mbështetur shëndetin dhe mirëqenien e të gjithëve. Në ndërkohë, ju lutemi kujdesuni dhe qëndroni 

të sigurtë. 

 

Sinqerisht, 
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