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15 Mars 2021 

 

Të  dashur Prindër dhe Familjarë të Drejtorisë Arsimore të  Filadelfias,  

 

Jam i kënaqur të ndaj  me ju që Federata e Mësuesve të Filadelfias (PFT) tani ka përfunduar 

rishikimet e gatishmërisë për 35 shkolla të tjera, të gjitha këto do të rihapen për mësim në -  

person duke filluar nga e Hëna , 22 Mars për  familjet e studentëve të  Prek-2  të cilat  zgjodhën 

të  mësuarit hibride në vjeshtë. Mësuesit dhe personeli ndihmës i  Prek-2  për këto 35 shkolla do 

të kthehet në ndërtesa të Mërkurën, 17 Mars  për t'u përgatitur për kthimin e nxënësve tanë të 

rinj.   

 

Të 35 shkollat e hapjes për të mesuarit  në -  person  më 22 Mars janë:  

Bache-Martin School Jenks Akademy for  Arts and 

Science  

Richmond School 

Barton, Clara School Key, Francis S. School  Roosevelt Elementary School 

Blaine, James G. School Kirkbride, Eliza B Shkolla Rowen, William School 

Bridesburg School Lingelbach, Anna L. School Solis-Cohen, Solomon School 

Childs, George W. School Lowell, James R. School South Philadelphia High School 

Dobson, James School Ludlow, James R. School Spring Garden School 

Dunbar , Paul L. School McClure, Alexander K. School Sullivan, James J. School 

Forrest, Edwin School Meredith, William M. School Taggart, John H. School 

Frank, Anne Elementary School Morris, Robert School Washington, George High 

School 

Girard, Stephen School Motivation High School Mitchell, S. Weir Elemantary 

School 

Gompers, Samuel School Nebinger, George W. School Ziegler, William H. School 

Harrington, Avery D. School Pennell, Joseph School  

 

Siç ishte ndarë më parë, ventilatorët e dritareve që ishin të instaluara në klasa në ndonjë prej 

këtyre shkollave do të zëvendësohen me pastrues të ajrit para se studentët të kthehen. 

Gjithashtu, nga 16-23 Mars, Drejtoria Arsimore  do të rihapë Procesin e Zgjedhjes së 

Modelit të të Mësuarit, duke lejuar familjet PreK-2 të cilët fillimisht zgjodhën modelin 



 

dixhital të mësimit 100% në vjeshtë, mundësinë për të zgjedhur mësimin hibrid ose për të 

qëndruar 100% dixhital në këtë shkollë viti . Nëse zgjidhni të mësuarit hibrid: 1) do të 

kontaktoheni  nga shkolla e fëmijës suaj midis 24-26 Mars 2021 dhe 2) fëmija juaj do të ndjekë 

shkollën  në – person dy ditë në javë dhe do të angazhohet në mësim dixhital tre ditë çdo javë, 

bazuar në një orar të caktuar, duke filluar nga java e së Hënës, 5 Prill 2021. Nëse nuk i 

përgjigjeni pyetësorit , fëmija juaj do të mbetet në mësimin dixhital 100%.  

PFT do të vazhdojë shqyrtimet e saj të gatishmërisë së shkollave, me qëllim të shpalljes së 

datave për shkollat e mbetura që u  shërbejnë studentëve të  Prek-2  në 22 Mars  2021. Kur do të 

përfundoj  rishikimi i  gatishmërinë për të gjithë Prek-2 shkolla, PFT do të fillojë rishikimin  për 

shkollat e mbetura që u  shërbejnë studentëve nga klasat e 3- ta deri në klasat e 12 ta. 

Faleminderit për mbështetjen tuaj të vazhdueshme pasi ne mirëpresim edhe më shumë  të rinjtë 

tanë përsëri për të mësuar në -  person javën e ardhshme dhe në javët në vijim. Së bashku ne do   

të mbështesim mjedise të shëndetshme të të mësuarit në -  person për studentët dhe personelin, 

por vetëm nëse të gjithë bëjnë pjesën e tyre duke qëndruar në shtëpi nëse jeni i sëmurë, duke 

mbajtur maskë ose mbulesë fytyre dhe duke ndjekur të gjitha protokollet e shëndetit dhe sigurisë. 

Ju mund të gjeni detaje rreth këtyre protokolleve dhe planit tonë të të mësuarit hibrid në 

philasd.org/aes. 

 

Sinqerisht, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendent 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias 

http://www.philasd.org/aes

