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Të nderuara Familje të Drejtorisë  Arsimore të Filadelfias,  
 
Pas shqyrtimit të mirëfilltë, ne kemi vendosur të shtyjmë shqyrtimin të gjitha shkollave tona të 
mesme dhe shkollave të mesme (ato që shërbejnë klasat 6-12, 7-12 dhe 8-12) për të filluar më vonë 
shkollën  për vitin e ardhshëm. Të gjitha shkollat do të jenë në gjendje të mbajnë oraret e tyre 
aktuale për vitin shkollor 2022-2023, duke siguruar një stabilitet shumë të nevojshëm për 
studentët, personelin dhe familjet tona gjatë këtyre kohërave të vështira.    

Në vjeshtën e vitit 2021, Drejtoria  filloi qasjen e tij me faza për standardizimin e orareve ditore të 
fillimit dhe përfundimit për shkollat e saj. Standardizimi i orarit  është krijuar për të reduktuar 
sasinë e kohës që studentët shpenzojnë në autobusë, për të ndihmuar që autobuësët të jenë më 
shpesh në kohë dhe në fund të përputhet me rekomandimin e Akademisë Amerikane të Pediatrisë 
(AAP) që studentët më të rritur të fillojnë shkollën më vonë për t'u dhënë atyre  mundësinë  për të 
marrë gjumin që u nevojitet gjatë cikleve natyrale të gjumit/zgjimit. 

 Plani ynë fillestar për vitin shkollor 2022-2023 ishte që të 56 shkollat e mesme të kalonin në orarin  
në 9 të mëngjesit. Megjithatë, si drejtoritë  arsimore në të gjithë vendin, ne vazhdojmë të luftojmë 
me mungesat e vazhdueshme të shoferëve të autobusëve dhe nuk jemi në gjendje të mbështesim 
në mënyrë të barabartë ndërrimin për të 56 shkollat. Ne e dimë gjithashtu se studentët, personeli  
dhe familjet tona janë ende duke punuar shumë për të rifituar ndjenjën e familjaritetit dhe 
stabilitetit ndërsa ne vazhdojmë: të rikuperojmë nga një kohë e gjatë, kur ndërtesat e shkollave u 
mbyllën; mësuam  të jetojme  në prani të një pandemie gjithnjë në ndryshim; dhe të kemi  më 
shumë trauma të tjera në nivel lokal, kombëtar dhe global. Shtyrja e këtij ndryshimi në oraret  e 
shkollës  është gjëja e kujdesshme që duhet bërë në këtë kohë. Drejtuesit e shkollave që dëshirojnë 
të ecin përpara me një orar të rishikuar  për vjeshtë, mund të paraqesin një propozim për shqyrtim 

Ne mbetemi plotësisht të përkushtuar ndaj qëllimit tonë përfundimtar që të gjitha shkollat tona të 
mesme të kenë si  fillim kohe atë që përputhet me rekomandimet e AAP. Ne do të vazhdojmë të 
zbatojmë strategji që rrisin konkurrencën tonë ndërsa rekrutojmë në mënyrë aktive shoferë 
autobusësh gjatë gjithë vitit të ardhshëm shkollor, me synimin që  këto shkolla të kenë orare të  
mëvonshme të fillimit për vitin shkollor 2023-2024, siç e lejon personeli  ynë i transportit. 

 Faleminderit për durimin dhe partneritetin tuaj në edukimin e fëmijës suaj. Nëse keni ndonjë 
pyetje apo shqetësim, ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës suaj.  
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