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Të Nderuara Familje të Drejtorisë  Arsimore të Filadelfias,  

 

Dje, Bordi ynë i Shkollës miratoi Buxhetin Operativ të Drejtorisë për vitin shkollor 2022-2023, i 

cili përfaqëson nivelin më të lartë të investimeve në shkollat dhe nxënësit tanë që nga viti 

fiskal 2011. 

 

Vitin e kaluar, Drejtoria Arsimore investoi qindra miliona dollarë shtesë për të: shtuar pozicione 

të synuara për të përmbushur nevojat specifike të shkollave; të sigurojë shpërblime për rekrutim 

dhe mbajtje për personelin  e shkollës  në mënyrë të mbështesim vazhdimësinë për studentët 

tanë; përmirësimi i programeve para dhe pas shkollës në shkolla; rritja e numrit të psikologëve, 

terapistëve profesionistë, terapistëve për të folurit, këshilltarëve të shëndetit të sjelljes, 

specialistëve të reagimit ndaj ambientit  dhe traumës në shkolla; zgjerimi i programeve mësimore 

verore; dhe me shumë. Tani kemi një mësues për çdo 12.3 nxënës dhe një personel në shkollë 

për çdo 6.5 nxënës. Dhe ne nuk kemi mbaruar ende. 

 

Për vitin shkollor 2022-2023, pavarësisht parashikimeve për më pak nxënës në drejtorinë  tonë, 

ne po e rrisim më tej buxhetin tonë operativ me më shumë se 175 milionë dollarë. Bazuar në 

komentet tuaja të anketimit , ne po investojmë më tej në shkollat dhe studentët tanë duke: duke 

● dyfishuar përgjithmonë orët dhe duke ofruar përfitime me kohë të plotë për Personelin  e 

Studentëve për Klimën/Ambientin,  

● duke përmirësuar më tej raportet këshilltarë-nxënës,  

● duke shtuar më shumë mësues të arsimit special, mësues për gjuhën angleze  dhe 

asistentët e këshilltarë  dygjuhësorë, 

● duke zgjeruar përmirësimet mjedisore që na afrojnë drejt qëllimit të ҫertifikimit të të 

gjitha shkollave të sigurta deri në vitin 2024 dhe  

● duke mbështetur instalimin e 800 stacioneve shtesë të hidratimit në shkolla deri në vitin 

2025 ose më herët.  

Ne jemi mirënjohës për infuzionin e njëhershëm të financimit federal nga Akti i Planit Amerikan 

të Rimëkëmbjes, i cili ka bërë të mundura këto investime dramatike në shkollat dhe studentët tanë. 

Ne jemi gjithashtu mirënjohës për punën e mahnitshme të çdo punonjësi të Drejtorisë Arsimore 

pasi ne i përdorim këto investime për të mbështetur nevojat sociale, emocionale dhe akademike të 

të gjithë nxënësve tanë. Qyteti dhe Commonwealth pritet të miratojnë buxhetet e tyre, të cilat 

ndikojnë gjithashtu në buxhetin tonë, në Qershor. Deri atëherë, mund të mësoni më shumë rreth 

buxhetit të drejtorisë  këtu.  

Sinqerisht, 

https://www.philasd.org/budget/services/public-information/
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