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Të Nderuara Familje të Drejtorisë  Arsimore  të Filadelfias,  
 
Të Martën, më 3 Maj, 2022  të gjitha shkollat dhe zyrat e Drejtorisë  Arsimore të Filadelfias do 
të mbyllen për nder të Festës së Fitër Bajramit. Festa fetare festohet nga myslimanët në mbarë 
botën sepse shënon fundin e agjërimit njëmujor të Ramazanit nga agimi deri në perëndim të 
diellit. Ju mund të mësoni më shumë këtu. 
 
Dita e saktë e Fitër Bajramit mund të ndryshojë çdo vit. Gjatë zhvillimit të kalendarit akademik 
2021-2022, 3 Maj  u zgjodh në konsultim me drejtuesit lokalë të komunitetit mysliman dhe 
bazuar në informacionin hënor të disponueshëm në atë kohë. Ndërsa cikli hënor evoluon në ditët 
në vijim, ne kuptojmë se studentët dhe familjet tona muslimane mund të nderojnë mbylljen e 
Ramazanit të Hënën, më 2 Maj. Në atë rast, Drejtoria  ka vendosur këto mbështetje: 
 

● Mungesat - E Hëna do të jetë një mungesë e arsyeshme fetare për studentët myslimanë 
që nderojnë Fitër Bajramin në atë ditë.  

● Provimet e Make-Up /Detyra të Pa plotësuara AP - ne kemi kontaktuar Bordin e 
Kolegjit për të caktuar datat e “make-up/(detyra të pa plotësuara )“për çdo student 
musliman që nuk është në gjendje të bejë  provimin AP më 2 Maj. Datat e” make-up”-it 
do të ndahen nga shkolla juaj pasi të konfirmohen. 

Drejtoria jonë shkollore  mbetet i përkushtuar për t'u bërë një organizatë më e drejtë dhe 
gjithëpërfshirëse që respekton me kujdes nevojat fetare dhe kulturore të gjithsecilit, ndërsa ne i 
ndihmojmë të gjithë studentët të kenë sukses akademik dhe të përgatiten për një të ardhme të 
ndritur. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim, mund t'i dërgoni email Zyrës sonë të Diversitetit, 
Barazisë dhe Përfshirjes në equity@philasd.org.   
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