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16 Dhjetor, 2021 

 

Të nderuara familje të Drejtorisë  Arsimore të Filadelfias, 

Që nga fillimi i pandemisë, Drejtoria  Arsimore e  Filadelfias dhe drejtori të  tjera arsimore në të 

gjithë vendin kanë parë një rritje të kërcënimeve të dhunës që qarkullojnë në platforma të 

ndryshme të mediave sociale, duke përfshirë Tik Tok. Aktualisht, ka një video që qarkullon në 

Tik Tok në shkallë kombëtare, duke inkurajuar dhunën në shkolla të Premten, 17 dhjetor 2021.  

 

Ju lutemi ta dini se ne e marrim shumë seriozisht çdo kërcënim të drejtuar ndaj shkollave tona 

dhe anëtarëve të komuniteteve tona shkollore. Zyra jonë e Sigurisë së Shkollës punon me 

agjencitë e zbatimit të ligjit për të monitoruar nga afër situatën, për të vlerësuar në mënyrë 

aktive çdo kërcënim ndaj shkollave tona dhe për të reaguar menjëherë sipas nevojës për të 

ndihmuar në ruajtjen dhe sigurinë e shkollave, nxënësve dhe personelit tonë . Kjo mund të 

përfshijë vendosjen e burimeve shtesë të sigurisë brenda dhe përreth shkollave. Drejtorët dhe 

personeli i shkollës bëhen gjithashtu tepër vigjilentë për të ndihmuar në identifikimin e çdo gjëje 

që mund të jetë e jashtëzakonshme.  

Ruajtja e mjediseve të sigurta shkollore për nxënësit dhe personelin tonë  kërkon që të gjithë ne 

të punojmë së bashku. Ja se si mund të ndihmoni: 

● Nëse dëgjoni ose lexoni për ndonjë kërcënim dhune në shkollën e fëmijës suaj, ju lutemi 

ndajeni informacionin me drejtuesit e shkollës ose me Zyrën e Sigurisë së Shkollës duke 

telefonuar 215-400-6000.  

● Flisni me fëmijën tuaj për rëndësinë që t'ju njoftojë kur të mësojë për ndonjë kërcënim 

dhune në shkollë dhe të mos marrë pjesë ose të mos promovojë ndonjë kërcënim 

dhune. 

 

Postimi i gjuhës kërcënuese në mediat sociale nuk është për të qeshur. Një veprim i tillë shkel 

Kodin e Sjelljes së Studentëve dhe në shumë raste ligjin, të cilat të dyja mund të rezultojnë në 

pasoja shumë reale dhe domethënëse për studentët që përfshihen në këto sjellje.  

Mbështetja e sigurisë dhe mirëqenies së studentëve dhe personelit  tonë është një nga 

përgjegjësitë tona më të rëndësishme të përbashkëta. Duke punuar së bashku, ne mund të 

ndihmojmë në parandalimin e këtyre kërcënimeve dhe ndikimin  emocional që ato shkaktojnë, 

në mënyrë që shkollat tona të vazhdojnë të përqendrohen në atë, që nxënësit tanë të mësojnë 

dhe të përparojnë. 

 

Sinqerisht, 

Drejtoria Arsimore  Filadelfias  
Zyra e Komunikimit  
 

  


