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I dashur Prind  ose Kujdestar,  

Drejtoria Arsimore e  Filadelfias po kriojon  një Këshill Këshillëdhënës Mjedisi (EAC), i cili ishte një 

angazhim kryesor i Planit të Përmirësimit të Sigurisë së Mjedisit të Drejtorisë  i filluar vitin e kaluar. Eshtë e 

rëndësishme që anëtarët e EAC të pasqyrojnë të gjitha zonat e qytetit tonë, kështu që ne po kërkojmë dy 

prindër të studentëve të  Drejtorisë që të përfaqësojnë secilin rreth këshilltar. Një prind do të shërbejë si anëtar 

kryesor i EAC nga secila drejtori , dhe i dyti do të shërbejë si një zëvendësues. Sapo të dorëzohen aplikimet, 

prindërit do të zgjidhen nga distrikti i tyre këshilltar me një llotari. EAC do të përfshijë gjithashtu dy drejtorë 

dhe një përfaqësues nga Koalicioni i Shkollave të Shëndetshme në Filadelfia të cilët do të zgjidhen përmes një 

proçesi të veçantë.  

Qëllimi i EAC është të angazhojë përfaqësues nga i gjithë qyteti ynë në bisedë rreth progresit tonë dhe planeve 

për të adresuar kushtet mjedisore të tilla si azbesti dhe plumbi në shkollat tona. Zyra e Rrethit për Menaxhimin 

dhe Shërbimet Mjedisore (OEMS) do t'i ofrojë EAC azhurnime tremujore, të dëgjojë reagimet e anëtarëve për 

t'u marrë në konsideratë dhe t'u përgjigjet pyetjeve që ata mund të kenë në mënyrë që të informohen avokatët e 

kësaj pune në komunitetet e tyre.  

Këtu keni disa informacione të rëndësishme për t'u marrë parasysh përpara se të vendosni për të 

hyrë në llotari:  Kriteret: Ne kërkojmë që të futeni në llotari nëse keni një interes të vërtetë në këtë 

punë të sigurisë mjedisore dhe jeni të gatshëm të angazhoheni në pozicion për të paktën dy (2) vjet 

Angazhimi kohor: Dy (2) vjet, duke filluar nga janari 2021 deri në janar 2023. Takimi fillestar është 

planifikuar paraprakisht për 26 Janar 2021, nga 5 deri në 6 pasdite Takimet e EAC do të mbahen 

praktikisht një herë në tremujor përmes Zoom. Takimet personalisht mund të jenë të disponueshme 

bazuar në disponueshmërinë e hapësirës dhe udhëzimet për  COVID të lëshuara nga Qyteti.  

● Zgjedhja e kohes dhe Paraqitja: Ju lutemi plotësoni formularin e Google që të futeni në llotari. 

Dorëzimet do të bëhen deri në orën 5:00 pasdite të Premten, 15 Janar 2021.  

Për të mësuar më shumë rreth asaj që Drejtoria  po bën për të përmirësuar sigurinë mjedisore, ju lutemi 

vizitoni faqen tonë të internetit në www.philasd.org/healthyschools. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim , 

ju lutem dërgoni email në: memjedisit@philasd.org.  

Sinqerisht,  

 
William R. Hite, Jr. Ed.D. 


