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Të dashur Familje të Distrikt Shkollor të Filadelfias, 

 

Po shkruaj për të ndarë një përditësim në lidhje me transportin e nxënësve dhe heqjen e plehrave 

në shkollat tona. Ishte emocionuese që të rinjtë tanë të ktheheshin në shkollë personalisht. 

Sidoqoftë, mungesa e shoferit - e cila po ndikon rëndë shkollat, kompanit e plehrave dhe 

ushqimit dhe kompanitë e tjera në të gjithë vendin - së bashku me një rritje të konsiderueshme të 

dorëheqjeve dhe pensioneve në SDP dhe garazhet lokale, kanë prishur operacionet tona përtej 

asaj që kemi parashikuar fillimisht. Ne zbatuam një model shërbimi të nivelit të transportit 

pjesërisht për të ndihmuar në adresimin e mungesës së shoferëve. Eshtë e qartë se kjo nuk është e 

mjaftueshme dhe ne po kërkojmë urgjentisht zgjidhje të tjera. 

 

Këtu është një përmbledhje e veprimeve që kemi dhe po ndërmarrim për të ndihmuar në 

zgjidhjen e këtyre çështjeve:    

 

Transporti 

● Ne po stimulojmë më tej pjesëmarrjen në Programin e Prindërve me Vlerë të Parë duke 

rritur pagesën për familjet e kualifikuara që zgjedhin të regjistrohen. Të gjitha familjet e 

pranuara tani do të marrin 300 dollarë në muaj (3,000 dollarë për vitin shkollor) për 

transportimin e fëmijëve të tyre në dhe nga shkolla. Ne tani ofrojmë gjithashtu mundësinë 

që familjet të marrin 150 dollarë në muaj (1,500 dollarë për vitin shkollor) për 

transportimin e fëmijëve të tyre në shkollë vetëm në mëngjes, por ende duke përdorur 

shërbimin e autobusit ose taksisë pasdite. Për t'u regjistruar në njërën nga këto opsione, ju 

lutemi plotësoni këtë Formular të Google.  

● Ne u kemi ofruar Kartat e Tarifave të Studentëve SEPTA studentëve që kanë të drejtë për 

shërbim autobusi, furgoni ose taksie, dhe jemi në diskutim me SEPTA në lidhje me 

sigurimin e kartave të tarifave për të rriturit për të ndihmuar me transportin për familjet 

që nuk ngasin. 

● Ne kemi punësuar tetë anëtarë të stafit të përkohshëm për të mbështetur më mirë volumin 

e lartë në Qendrën tonë të Transportit. 

● Ne jemi duke i dhënë përparësi përpunimit të Kërkesave të Veprimit të Transportit për 

studentët me Plane të Individualizuara të Arsimit.  

● Ne po takohemi me shitësit e jashtëm dhe partnerët e komunitetit për të përcaktuar 

kapacitetin e tyre për të mbështetur nevojat tona të transportit.    

 

 

 

https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/school-bus-drivers-shortage.html
https://forms.gle/W1X8U9BT6jEp1Edh6


 

 

Mbledhja e Plehrave 

Ne kemi: 

● kontraktuar disa shitës shtesë dhe kemi mobilizuar burimet tona për të mbledhur plehra të 

tejmbushura 

● Kuti me plehra të vendosura në vende të ndryshme në të gjithë qytetin për të lejuar që 

plehrat e tejmbushura të grumbullohen dhe të transportohen në mënyrë më efikase, dhe të 

● arrijmë në qytet për ndihmë shtesë (por ata gjithashtu po përjetojnë vonesa në marrjen e 

plehrave për shkak të mungesës së shoferit).   

 

Unë jam duke kërkuar që ne të punojmë përmes këtyre çështjeve si komunitet. Ju mund të 

ndihmoni duke siguruar që shkolla e caktuar e fëmijës tuaj të ketë në dosje adresën dhe numrin 

tuaj të saktë të telefonit i cili do të mbështesë vendet e sakta të marrjes dhe do të na lejojë t'ju 

kontaktojmë në rast urgjence. Gjithashtu, nëse njihni dikë që mund të jetë një kandidat i 

shkëlqyer për shofer autobusi, ju lutemi inkurajojini që të aplikojnë këtu. 

 

Ne e kuptojmë se kjo mungesë e shoferit ka pasoja shumë reale për studentët, familjet dhe stafin 

tonë, dhe sinqerisht kërkojmë ndjesë për këto ndërprerje të shërbimit. Ju lutemi e dini se ne po e 

marrim këtë çështje shumë seriozisht dhe do të vazhdojmë të eksplorojmë opsionet derisa të 

hiqen të gjitha mbeturinat e tepërta nga faqet e shkollës sonë dhe të rikthehen shërbimet e 

transportit në kohë për studentët tanë. 

 

Sinqerisht, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendenti 

Distrikti Shkollor i Filadelfias 

 

https://www.philasd.org/transportation/careers/

