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Të nderuar prindër dhe familje të Drejtorisë  Arsimore të Filadelfias,

Po ju  shkruaj sot për të ndarë këtë Kalendar Akademik të Vitit Shkollor 2022-2023, i cili u
miratua  mbrëmë nga Bordi i Shkollës, dhe për t'ju ftuar të ndani mendimet dhe idetë tuaja në
disa sondazhe të rëndësishme që do të ndihmojnë për të informuar vendimmarrjen tonë në muajt
e ardhshëm.

Kalendari Akademik i Vitit Shkollor 2022-2023
Ne morëm kohë shtesë këtë vit për të zhvilluar një kalendar që plotëson të gjitha kërkesat
shtetërore dhe lokale dhe ofron kohën shtesë që u nevojitet mësuesve tanë për të marrë pjesë në
mësimin profesional, për të forcuar praktikat e tyre mësimore dhe për të përshpejtuar të mësuarit
e studentëve në përputhje me Qëllimet dhe Objektivat e Bordit. Dita e parë e shkollës për
nxënësit nga kopshti parashkollor deri në klasën e 12-të do të jetë e  dita e Hënë, 29 Gusht
2022, me një largim para kohe prej tre orësh vetëm për kopshtin.

Më vonë këtë pranverë, si pjesë e angazhimit tonë për të thelluar angazhimin tonë me familjet
tona në proҫesin e zhvillimit të kalendarit, ju do të ftoheni të bashkoheni me ne për biseda për të
ndihmuar në informimin e kalendarëve akademikë për vitet shkollore 2023-2024 dhe 2024-2025.
Ju lutemi qëndroni të sintonizuar për më shumë informacion në lidhje me këto sesione të
ardhshme.

Jeto tani! Anketa e Angazhimit të Buxhetit 2022
Këtë vit shkollor, ne investuam qindra miliona dollarë shtesë federale nga Akti i Planit Amerikan
të Shpëtimit (ARPA) për të bërë investime të mëdha në shkollat   dhe studentët tanë. Këto
investime, të informuara nga kontributi juaj nga Anketa e Angazhimit Buxhetor të vitit të kaluar,
mbështetën: më shumë programe para dhe pas shkollës në shkolla; më shumë psikologë, terapistë
profesionistë dhe terapiste të të folurit që mbështesin studentët; më shumë këshilltarë të shëndetit
të sjelljes dhe specialistë të reagimit ndaj klimës dhe traumës në shkolla; dhe programe të
zgjeruara mësimore verore. Tani jeni të ftuar të merrni pjesë në Anketën e Angazhimit të
Buxhetit 2022 për të ndihmuar në informimin e raundit tonë të ardhshëm të investimeve
për vitin e ardhshëm shkollor. Ju mund të aksesoni sondazhin 10-minutësh në internet këtu sot
deri më 8 Prill – ai është i disponueshëm në shumë gjuhë. Ju gjithashtu mund të rishikoni
rezultatet nga sondazhi i vitit të kaluar këtu.

Vjen së shpejti! Anketa e propozuar e orarit të fillimit dhe mbarimit të shkollës  2022-23

(Albanian)

https://www.philasd.org/calendar/academic-calendar-2022-2023/
https://www.philasd.org/goalsandguardrails/
https://www.philasd.org/arp/#survey
https://www.philasd.org/research/2021/06/03/budget-priorities-for-the-2021-22-school-year-survey-results/


Siҫ njoftuam javën e kaluar, duke filluar nga kjo vjeshtë, të gjitha shkollat   e mesme (high
schools) të Drejtorisë , me përjashtim të katër shkollave, oraret e të cilave duhet të përputhen me
institucionet partnere, do jenë  në orën 9:00 të mëngjesit – duke përfshirë shkollat   e mesme/High
School  që përfshijnë shkollat e mesme. Të Hënën, më 28 Mars, do një anketë të shkurtër në
internet, duke ftuar prindërit dhe kujdestarët të japin mendime  në lidhje me ndihmën  që mund
t’ju nevojitet  ndërsa planifikojnë dhe përshtaten me oraret e reja të vitit 2022-2023. Duke filluar
nga e Hëna, do të mund të hyni në sondazh këtu.

Faleminderit për partneritetin tuaj.

Sinqerisht,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendent
Drejtoria Arsimore e Filadelfias
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