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22 Mars ,2021 

 

Të dashur Prindër dhe Familje të Drejtorisë Arsimore të  Filadelfias,  

 

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

rishikimet e saj të gatishmërisë për 22 shkolla të tjera, të gjitha këto do të rihapen për mësimin 

në-person duke filluar nga e Hëna 5 Prill  për studentët Prek-2  familjet e të cilëve zgjodhën të  

mësuarit hibrid në vjeshtë. Mësuesit dhe personeli ndihmës i Prek-2 për këto 22 shkolla do të 

kthehet në ndërtesa këtë të Mërkurë, më 24 Mars për t'u përgatitur për kthimin e nxënësve tanë 

të rinj. PFT ka kërkuar një ose dy ditë shtesë për të përfunduar rishikimin e saj të gatishmërisë 

për shkollën Gilbert Spruance. Ne do të ndajmë informacione me atë komunitet shkollor sapo të 

përfundojë rishikimi. 

 

Të 22 shkollat që do hapen për të mësuarit në-person  për programin hibrid të nxënësve Prek-2 

në 5 Prill janë:  

ADD B. Anderson School Mastery Charter School  at 

Cleveland (PreK) 

James Rhoads School 

William C. Bryant School Mastery Charter School at   

Wister ( Prek) 

George Sharswood School 

Laura H. Carnell School Austin Meehan School Allen M. Stearne School 

Watson Comly School Thomas Mifflin School Bayard Taylor School 

Lewis Elkin School Andrew J. Morrison School Laura W. Waring School 

Fox Chase School Thomas G. Morton School Martha Washington Academics 

Plus School 

 John Hancock Demonstration 

School -  Main Campus 

Samuel Powel School  

Henry C. Lea Shool Prince Hall School  

 

Siç ishte thënë më parë ventilatorët e dritareve që ishin instaluar më parë në klasa në ndonjë prej 

këtyre shkollave do të zëvendësohen nga pastruesit e ajrit para se studentët të kthehen. 

Ç'fare pritet më tej? 

● “ Learning Model Selection Survey” që është një pyetësor për familjet Prek-2 mbyllet 

nesër e Martë 23 Mars. Familjet e studentëve Prek-2 të cilët tashmë janë zgjedhur në të 



 

mësuarit hibrid do të fillojnë  mësim në-person dy herë në javë duke filluar javën e 5 

Prillit .  

● Tani që drejtuesit e PFT kanë përfunduar vlerësimet e tyre të gatishmërisë për këto 

shkolla që shërbejnë, ata do të fillojnë shqyrtimet për shkollat e tjera. 

Faleminderit për durimin dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme pasi ne mirëpresim ngadalë dhe 

në mënyrë të sigurt më shumë të rinj  për të mësuar  në-person në javët e ardhshme. Si 

gjithmonë, ju mund të gjeni detaje rreth planit tonë të të mësuarit hibrid dhe protokolleve të 

shëndetit dhe sigurisë për të mbrojtur mirëqenien e të gjithëve në philasd.org/aes.  

Ju lutemi kujdesuni, qëndroni të sigurt dhe  ju urojme ti kaloni sa më gëzueshëm pushimet 

pranverore javën e ardhshme. 

Sinqerisht, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendent 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias 

http://www.philasd.org/aes

