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Të nderuar Familjeve të Shkollave të Filadelfias,
Ndërsa fillojmë këtë muaj të ardhshëm të shkollës, ne donim të ndanim informacione mbi
mungesat e shofereve që vazhdojmë të përballemi, dhe masat shtesë që po marrim për të
mbështetur sigurinë e shkollës.
Mbledhja e plehrave në shkolla
Siç e dini, mungesa e shoferit ka ndikuar në cilësinë e shërbimit të grumbullimit të plehrave të
shkollave, duke rezultuar në tejmbushje të konsiderueshme të plehrave në shumë nga shkollat
tona. Përveç punës me qytetin, ne tani kemi punësuar pesë kompani të cilët janë të fokusuar në
mbajtjen e zonave përreth plehrave. Dhe ne jemi të lumtur të raportojmë se kompanie jonë i
grumbullimit të plehrave pret të kthehet në kapacitetin e plotë të shërbimit deri më 15 tetor për
të mbështetur më tej përpjekjet tona të pastrimit. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të
identifikuar kompanit për grumbullimim e plehrave për të ndihmuar në minimizimin e çdo rreziku
të ardhshëm të grumbullimit të plehrave dhe për të mbështetur shkollat e pastra dhe të
shëndetshme.
Transporti i studentëve
Mungesa e shoferit vazhdon të prishë ndjeshëm shërbimet tona të transportit të studentëve, si
dhe ato të shkollave dhe industrive të tjera në të gjithë vendin. Fatkeqësisht, është e qartë se
kjo nuk është vetëm një çështje afatshkurtër, por një çështje afatgjatë që së shpejti do të na
kërkojë të bëjmë disa zgjedhje të vështira në mënyrë që të mund të ofrojmë shërbim të
besueshëm për studentët që jemi në gjendje t'u shërbejmë me burimet tona të kufizuara. Me
Ndërkohë, ne po vazhdojmë të eksplorojmë të gjitha opsionet e mundshme. Nëse jeni në
gjendje, ju lutemi konsideroni të regjistroheni nëtonë të Programin e Prindërve me (Parent Flat
Rate Program), i cili paguan $ 150-$ 300 në muaj për familjet e kualifikuara që zgjedhin të
transportojnë fëmijët e tyre në dhe nga shkolla. Prindërit e regjistruar tashmë në program mund
të presin që të marrin pagesën e tyre të parë në Nëntor.
Shëndeti & Siguria
30 shtatorth shënoi afatin për COVID-19 mandatin e Këshillit të Shkollës së vaksinave për stafin
e Distriktit. Duke filluar nga e hëna, 4 tetorth,i gjithë stafi vaksinuar plotësisht do të vazhdojë të
testohet një herë në javë, ndërsa ata që janë të vaksinuar pjesërisht ose pavaksinuar do të
kërkohet që te testohen dy herë në javë.
Mandati i vaksinës dhe testimi i zgjeruar për stafin që nuk është plotësisht i vaksinuar janë
vetëm dy nga shtresat e shumta të sigurisë në vend për të mbështetur mirëqenien e të gjithëve
në shkollat dhe zyrat tona. Ju mund të ndihmoni në mbështetjen e shkollave të shëndetshme
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kujtuar fëmijët tuaj që të mbajnë maskat e tyre dhe të lajnë duart shpesh,
duke e mbajtur fëmijën tuaj në shtëpi nëse është i sëmurë ose ka qenë në kontakt me
këdo që ka testuar kohët e fundit pozitiv për COVID-19,
duke i paraqitur fëmijës tuaj dëshmi të vaksinimit në Zyrën tonë të Shërbimeve
Shëndetësore të Studentëve në 5vax@philasd.org për të na ndihmuar të përcaktojmë
më mirë se kush mund të ketë nevojë për karantinë ose jo në të ardhmen,
dhe vaksinimi, nëse ju ose fëmija juaj 12 vjeç e lart nuk jeni të vaksinuar. Mund të gjeni
më shumë informacion në lidhje me vaksinën dhe ku të shkoni për t'u vaksinuar në
www.phila.gov dhe në www.vaccines.gov.

Së shpejti do të ndajmë më shumë përditësime. Faleminderit që jeni një partner i shkëlqyer në
edukimin e fëmijës tuaj.
Sinqerisht,

Distrikti Shkollor i Filadelfias
Zyra e Komunikimeve
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