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Evelyn Nunez 
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19 Janar, 2021 

Të nderuar familjarë  të Drejtorisë Arsimore  të Filadelfias, 

Të Mërkurën, me 20 Janar, drejtuesit dhe personeli i shkollës mund të planifikojnë një gjysmë dite të 
mësimit sinkron dhe një gjysmë dite mësimi asinkron, në mënyrë që personeli  dhe studentët të kenë 
mundësinë të shikojnë inaugurimin e Joe Biden si Presidenti i 46-të dhe Kamala Harris si Zëvëndës 
- Presidente  e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju lutemi vini re se ka detyra dhe akomodime 
shtesë nëse një student zgjedh të mos shikojë inaugurimin. 

Zyra e Mbështetjes Akademike ka ndarë këto Burime Inaugurimi me shkollat tona për të mbështetur 
udhëzimet në lidhje me këtë përurim historik presidencial. Burimet përfshijnë pyetje reflektimi / 
diskutimi, aktivitete që përputhen me standartet, kornizat, dhe burime për të mbështetur të mësuarit 
e drejtuar dhe të pavarur. Ju gjithashtu mund t'i përdorni këto burime në shtëpi me fëmijët tuaj. 
 

Inaugurimi është planifikuar për në mesditë të Mërkurën, 20 Janar, dhe orari televiziv është përfshirë 
më poshtë (të gjitha kohët janë Ora Standarte Lindore): 

● PBS do të transmetojë  me orën e lajmeve PBS të Ditës së Inagurimit duke 
filluar në 10:30 të mëngjesit 

● NewsHour do të transmetoj  drejtpërdrejtë,” The Presidental Inaugural 
Commitlee’s Celebrating America” nga ora  8-10 pasdite 

● ABC fillon transmetimin  e Ditës së Inaugurimit në 7 të mëngjesit në Good 
Morning America, e cila do të pasohet nga shtatë orë të plota të transmetimit, 
nga ora 9 e mëngjesit deri në 4 pasdite ABC më pas do të transmetojë 
Inaugurimin e Joseph R. Biden, Jr - Në Special News ABC në 8 pasdite 

● CBS do të transmetoj Inaugurimin nga ora 9 e mëngjesit deri në 4 pasdite, dhe 
do ta ndjekë këtë me një Special News të CBS: Një komb: I pandashëm në 8 
pasdite, Amerika Feston në 8:30. 

● NBC do të transmetojë gjashtë orë  në Ditën e  Inaugurimit nga ora 10 e 
mëngjesit deri në 4 pasdite dhe do të transmetoj programin special  Amerika 
Feston me momente  nga Presidenti dhe Zëvendës-Presidente në orën 8:30 pm 

● FOX do të transmetojë pesë orë transmetim të Ditës së Inagurimit, nga ora 11 e 
mëngjesit deri në 4 pasdite 

● CNN fillon transmetimin e saj të Inaugurimit të Martën, 19 Janar në 4 pasdite 
EST dhe do ta drejtojë atë deri të Enjten, 21 Janar në 4 të mëngjesit 

● MSNBC fillon transmetimin  e Ditës së Inaugurimit në 9 të mëngjesit dhe do të 
transmetojë  Amerika Feston  në 8:30 pm.Brian Williams do të japë një analizë 
të thellë të ngjarjeve të ditës në 11pm. 

  
Faleminderit dhe kujdesuni. 

https://www.philasd.org/cso
https://docs.google.com/document/d/1fRkKa0oIM3QolpBLtu2EawUt8EAeazIsjpsIu8e6lBs/edit?ts=6006e82c
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Me respekt, 

Evelyn 
 
Evelyn Nuñez, Ed.D. 
Shefi i Shkollave 
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