Flyer
Viti Shkollor 2021-2022 në një Shikim
Drejtoria Arsimore e Filadelfias është e gëzuar dhe e gatshme të mirëpresë me siguri të gjithë
nxënësit përsëri në shkollë për mësim në–person për herë të parë në më shumë se 18 muaj. Ne
besojmë se mirëpritja e studentëve përsëri në klasat tona në-person dhe rrethimi i tyre me
edukatorë të kujdesshëm dhe mbështetje kritike është mënyra më e mirë për t'i ndihmuar ata të
rriten në mënyrë akademike dhe të ri-angazhohen në mjediset e të mësuarit dhe ato sociale që
janë kritike për zhvillimin e tyre.
Ja çfarë mund të prisni kur shkollat të rihapen
(mund të ndryshojnë në bazë të kushteve të COVID-19)
Dita e parë e shkollës

E Martë, 31 Gusht për të gjitha klasat

Formati i Mësimit

Udhëzime në ditë të plota në-person 5 ditë në javë
Kopshti do të jetë ½ ditë nga 31 Gusht deri 8 Shtator
Shkollat do të mbyllen më 6 dhe 7 Shtator

Pjesëmarrja

Për të gjithë studentët kërkohet pjesëmarrje në klasë
në kohë, çdo ditë.

Kontrolli i Shëndetit

Personelit dhe familjeve u kërkohet të vlerësojnë se
ata ose fëmijët e tyre janë pa simptoma para se të
vijnë në shkolla dhe zyrat e Drejtorisë.

Maska dhe Mbulesa të Fytyrës

Kërkohen për personelin dhe studentët e vaksinuar
dhe të pavaksinuar; të ofruara nga shkollat.

Stacionet e Dezinfektimit të duarve

Janë në çdo shkollë

Testimi i COVID-19

Për studentët: Testimi i disponueshëm në vend për
studentët që paraqiten gjatë ditës me simptoma të
ngjashme me COVID.
Personeli :Vazhdon të testohet çdo punonjës një herë
në javë; mund të përshtaten gjatë gjithë vitit.

Atletika/Arti

Testi për të luajtur: Atletët që luajnë sporte me rrezik
të lartë dhe studentët që marrin pjesë në artet e
zgjedhura të interpretimit (banda dhe kori) do të

testohen 1-2 herë në javë. Atletët e
vaksinuar/studentët e arteve interpretuese mund të
përjashtohen nga testimi javor me dëshmi të
vaksinimit.
Rastet e konfirmuara pozitive të
COVID-19

Komunikimi: shkollat e prekura dhe familjet
informohen
Personi i Testuar Pozitiv: izolimi në shtëpi kërkohet
për të paktën 10 ditë
Mbylljet e Shkollave/Klasave: vetëm nëse këshillohet
nga Departamenti i Filadelfias për Shëndetin Publik

Vazhdimësia e Edukimit

Studentët që janë në karantinë ose izolim do të marrin
mbështetje mësimore ndërkohë që janë në shtëpi.

Distancimi Social

Ndërsa 3 feet distancë do të inkurajohen aty ku është
e mundur, përparësia nga CDC dhe PDPH është
kthimi i plotë i studentëve me masa të shumta sigurie
në vend.

Pastruesit e Ajrit dhe Sipërfaqeve

Në të gjitha hapësirat mësimore, palestrat, kafenetë
dhe zyrat

Pastrimi dhe dezinfektimi

Shkollat pastrohen dhe dezinfektohen para 31
Gushtit dhe gjatë gjithë ditës, çdo ditë pasi të rihapen
shkollat.

Mbështetja e studentëve

Më shumë mbështetje për të ndihmuar studentët që
përballen me traumat, kalimin përsëri në një ditë
shkollore më të strukturuar dhe përparimi shoqëror
dhe akademik.
Duke filluar nga dita e parë, të gjitha shkollat do të
përqëndrohen në ndërtimin e marrëdhënieve dhe
krijimin e mjediseve të sigurta dhe mikpritëse
shkollore për të gjithë.

Aktivitete dhe Sporte jashtëmësimore

Të gjitha aktivitetet do të kthehen në-person.
Spektatorët janë të kufizuar vetëm në lojëra në natyrë.

Transporti i nxënësve

Të gjithë autobuzët dhe fugonët e shkollës pastrohen
midis turneve. Kartat SEPTA të studentëve do të jenë
në vend të Transpaseve javore

Mësimi në Distancë

Ofrohet nëpërmjet Akademisë Virtuale të Drejtorisë
Arsimore të Filadelfias. Mësim 100% i pavarur. Afati i
fundit për regjistrim është 13 Gusht. philasd.org/pva

Sigurohuni që të vizitoni shpesh philasd.org/ringthebell për përditësimet dhe burimet më të
fundit të shkollës.

