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22 Prill, 2022
Të Nderuara Familje të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias,

Duke filluar nga e Hëna, 25 Prill, Drejtoria Arsimore e  Filadelfias do të konsiderojë opsionale
vënien e maskave për studentët dhe personelin, me përjashtim të atyre në programet e Pre/K
Head Start ku  vënia e maskave  kërkohet nga Departamenti i Shëndetësisë i SHBA. dhe
Shërbimet Njerëzore.

Maskat do të mbeten të disponueshme në shkollat   dhe zyrat tona dhe testimi simptomatik i
studentëve dhe personelit  do të vazhdojë të jetë i disponueshëm në pesë vendet tona të testimit
nga e Hëna deri të Premten nga ora 9 e mëngjesit deri në 6 pasdite:

● Martin Luther King High School, 6100 Stenton Ave
● South Philadelhia High School, 2101 S Broad Street (në parkingun në cep të Jackson dhe

S Broad)
● Samuel Fels High School, 5500 Langdon St.
● Overbrook High School, 5898 Lancaster Ave.
● Thomas Edison High School, 151 West Luzerne St.

Mos harroni se vaksinat mbeten mënyra më e mirë për të mbrojtur veten, familjet tona dhe të
gjithë rreth nesh nga COVID-19. Nuk është tepër vonë për ju ose për fëmijën tuaj  për të marrë
vaksinën ose vaksinën përforcuese nëse nuk e keni bërë ende këtë. Ju mund të gjeni vendndodhje
pranë jush në faqen e internetit të qytetit të Filadelfias këtu ose në www.vaccines.gov duke
klikuar te "Find a Vaccine Clinic Near You” dhe duke futur kodin tuaj postar.Nëse fëmija juaj
është i vaksinuar, ju kërkojmë të merrni parasysh paraqitjen e statusit të tij të vaksinimit tek ne,
thjesht duke marrë një foto të kartës së tij të vaksinimit dhe duke ia dërguar me email infermieres
së shkollës ose 5vax@philasd.org.

Ndërsa i afrohemi javëve të fundit  të vitit shkollor 2021-2022, le të vazhdojmë të punojmë së
bashku për të mbështetur mjediset e shëndetshme të të mësuarit në -  person që meritojnë
studentët dhe edukatorët tanë.

Sinqerisht,

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

(Albanian)
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