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5 prill 2021
Të nderuara familje të qarkut të shkollës,
Jam i kënaqur t'ju tregoj se Philadelphia Federation of Teachers (PFT) ka përfunduar shqyrtimet
për gatishmërinë për 23 shkollat e mbetura për nxjerrjen e fazës II të planit mësimor hibrid. Për
fazën II, studentët e klasave 3-5 dhe studentët me nevoja të veçanta të klasave 6-8, familjet e të
cilëve zgjedhin modelin mësimor hibrid, duhet të kalojnë në një model mësimor të përzier, ku
përfshihet mësimi ballë për ballë dhe mësimi dixhital çdo javë, sipas një programi të përcaktuar,
duke filluar nga dita e hënë më 26 prill. I gjithë stafi që punon me klasat 3-8 do të kthehet në
ambientet e shkollës ditën e hënë më 12 prill.
23 shkollat e reja të liruara janë:
AMY at James Martin

Feltonville Arts & Sciences
MS

Philadelphia Learning
Academy - North

AMY Northwest MS

Feltonville Intermediate
School

Philadelphia Juvenile Justice
Service Center

Baldi MS

Girard Academic Music
Program (GAMP)

Science Leadership Academy
at Beeber

Roberto Clemente MS

Warren G. Harding MS

Tilden MS

Russell H. Conwell MS

Hill-Freedman World
Academy

General Louis Wagner MS

Carver Engineering & Science HS

Julia R. Masterman HS

Grover Washington Jr. MS

Crossroads Accelerated Academy

Middle Years Alternative
(MYA)

Woodrow Wilson MS

Crossroads Academy at Hunting Park

Penn Treaty HS

Për të mësuar më shumë rreth masave të sigurisë që kemi marrë për të mbrojtur shëndetin dhe
mirëqenien e të gjithëve në shkollat tona, ju lutem vizitoni philasd.org/aes. Nëse ende keni
pyetje, mund të telefononi linjën tonë për familjet anglishtfolëse në 215-400-5300 ose mund të
gjeni linja të tjera telefonike këtu. Linjat telefonike punojnë nga e hëna në të premte, nga ora 8 e
mëngjesit - 4:30 të pasdites.

Faleminderit për durimin që tregoni vazhdimisht teksa punojmë për rihapjen e sigurt të
ambienteve të shkollave tona. Mezi presim të mirëpresim më shumë studentë që të kthehen në
shkollë në javët e ardhshme për të mësuar në klasë.
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