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18 Tetor, 2021 

 

Të Dashur Prindër dhe Familje të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, 

 

Unë po shkruaj për të ndarë disa informacione të rëndësishme në lidhje me SEPTA. Kontrata 

aktuale për Sindikatën e Punëtorëve të Transportit Lokal 234 skadon të Dielën, 31 Tetor 2021. 

Nëse një marrëveshje e re nuk arrihet para përfundimit të kontratës aktuale, është e mundur që 

greva SEPTA do të fillojë nga e Hëna, 1 Nëntor. Drejtoria Arsimore e  Filadelfias nuk është e 

përfshirë drejtpërdrejt në këto negociata të kontratës. Sidoqoftë, është e qartë se një grevë 

SEPTA do të kishte një ndikim shkatërrues në funksionimin e drejtorise  sonë  dhe aftësinë tonë 

për të mbështetur mësimin në - person pesë ditë në javë për të gjithë studentët- diçka që ne të 

gjithë kemi punuar jashtëzakonisht shumë për ta bërë të ndodhë për të gjithë nxënësit këtë vit 

shkollor.   

 

Ndërsa unë respektoj të drejtën e çdo anëtari të sindikatës për të avokuar për veten e tyre, është 

shpresa ime më e madhe që kjo grevë të shmanget në mënyrë që ne të vazhdojmë t'i mbajmë 

shkollat tona të hapura dhe të mbështesim më së miri nevojat sociale, emocionale dhe akademike 

të studentëve tanë pa nderprerje. Në mes të rritjes së dhunës me armë dhe traumave të tjera që 

ndikojnë në komunitetet tona ndërsa pandemia COVID-19 vazhdon, shkollat tona janë një strehë 

e sigurt për mijëra të rinj të Filadelfias. Ne po avokojmë pa pushim me drejtuesit e qytetit për një 

rezolutë pa grevë të negociatave SEPTA.  

 

Ndërkohë, është e rëndësishme që të gjithë të qëndrojmë të informuar dhe të fillojmë të 

planifikojmë përpara. Ne tashmë kemi filluar të eksplorojmë opsionet tona për të siguruar 

vazhdimësinë e arsimit dhe shërbimet e mbështetjes për studentët dhe familjet tona në rast të një 

greve të SEPTA. Ja çfarë dimë deri më tani: 

● Ndikimi i Transportit të Nxënësve - Gati 60,000 studentë të Filadelfias mbështeten në 

SEPTA për të shkuar dhe ardhur  nga shkolla. Në mes të një mungese kombëtare të 

shoferëve, sigurimi i mbështetjes së transportit  për të gjithë studentët që do të kishin 

nevojë gjatë një greve nuk do të ishte një opsion. 

● Ndikimi i Udhëtimit në personelin tonë - Shumë nga personeli  ynë mbështeten në 

SEPTA për të udhëtuar në shkollat dhe zyrat tona. Ne do të anketojmë personelin  tonë 

për të përcaktuar ndikimin e një greve në operacionet e shkollës, e cila do të ndihmojë në 

informimin e opsioneve tona në të ardhmen. 

● Vazhdimësia e të mësuarit - Ne jemi plotësisht të përkushtuar për të siguruar që mësimi 

të vazhdojë për të gjithë studentët në rast të një greve të SEPTA. Ndërsa ideale do të ishte 

mbajtja e mësimit në - person për të gjithë studentët, ju lutemi dijeni se vështirësitë  e 

personelit ose kushtet e tjera që mund të rezultojnë nga një grevë mund të kërkojnë që 



 

disa ose të gjitha shkollat tona të kalojnë në mësimin virtual 100%. Ne do të eksplorojmë 

të gjitha opsionet e mundshme bazuar në rezultatet e sondazhit të personelit  tonë, me 

qëllim që të vazhdojmë mësimin në - person në mënyrë të sigurt për sa më shumë 

studentë të jetë e mundur.  

● Mbështetje për studentët -Ne jemi gjithashtu të përkushtuar për të ruajtur mbështetje 

jetike për studentët dhe familjet tona, siç janë vaktet e ushqimeve. Rezultatet e anketimit 

të personelit do të informohen gjithashtu se si dhe ku do të ofrohen këto shërbime. 

 

Çfarë duhet të bëni tani   

Ne e kuptojmë se ka shumë pyetje pa përgjigje në këtë kohë se si do të funksionojë Drejtoria  

jonë nëse ndodh një grevë SEPTA. Ne kërkojmë durimin tuaj ndërsa ne po  punojmë opsionet 

tona. Ndërkohë: 

● Nëse Chromebook i fëmijës tuaj nuk punon ose ka nevojë për riparim, sigurohuni që të 

kontaktoni shkollën e fëmijës tuaj për zëvendësim ose vizitoni: Chromebook Support 

Webpage  për informacion në lidhje me qendrat tona të mbështetjes teknologjike dhe 

linjat telefonike;  

● Vizitoni websajtin: Internet Access Options for Families  nëse keni nevojë për 

informacione në lidhje me hyrjen në internet pa kosto ose me kosto  të ulët; 

● Dhe vizitoni faqen tonë të re në internet www.philasd.org/septastrike/ rregullisht për 

informacionin më të fundit.   

 

Unë do të vazhdoj t'ju mbaj të azhurnuar për situatën dhe planet tona sapo të ketë më shumë 

informacione. 

 

Sinqerisht, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendent 

Drejtoria Arsimore e  Filadelfias 

 

https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/septastrike/

