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Të Nderuar Familje dhe Anëtarë të Komunitetit të Drejtorisë  Arsimore të Filadelfias, 

 

Sot është  java e  parë si Superintendent i Drejtorisë  sonë të madhe Arsimore Përpara se të ndaj 

disa reflektime dhe mendime me ju, së pari dua të them se sa mirënjohës jam për pritjen shumë 

të ngrohtë që kam marrë nga studentët, familjet dhe shumë anëtarë të tjerë të komunitetit tonë të 

Filadelfias. Nga letrat dhe emailet që keni dërguar deri te seancat fillestare të takimeve,  

përshëndetjeve deri te përshëndetjet "përshëndetje dhe mirëseardhje", siç më keni parë në të 

gjithë qytetin, më keni bërë të ndihem si në shtëpinë time dhe jam vërtet mirënjohës.  

 

Siç e dini, unë kam paraqitur një axhende ambicioze për 100 ditët e mia të para, për të cilën 

mund të mësoni më shumë në philasd.org/100days. Atje mund të shikoni ”Listening & Learning 

Survey” për të ndarë me mua mendimet dhe idetë tuaja rreth drejtorisë sonë arsimore  dhe mund 

të regjistroheni për një sesion të ardhshëm” Listening and Learning”/Dëgjimi  dhe Mësimi. 

Tashmë kemi një fillim të fortë, duke përfunduar shtatë nga më shumë se 80 sesione dëgjimi dhe 

mësimi të planifikuara deri në Shtator. Kam më shumë se 12 seancash të planifikuara për javën e 

ardhshme dhe jam i emocionuar të vazhdoj të dëgjoj dhe të mësoj. Çdo zë ka rëndësi për mua 

dhe dua të dëgjoj nga sa më shumë njerëz në javët dhe muajt e ardhshëm.  

Një përpjekje tjetër e rëndësishme që është duke u zhvilluar është planifikimi për fillimin e 

Ekipit tim të Tranzicionit, i cili do të përfshijë ekspert lokale dhe kombëtare, si dhe kërkimet më 

të fundit dhe praktikat më të mira për të na ndihmuar të vlerësojmë se si mund të trajtojmë në 

mënyrë efektive vështirësitë  kryesore me të cilat përballet Drejtoria jonë Arsimore dhe të 

përmbushim Qëllimet dhe Objektivat. Ekipi do të përbëhet nga pesë nënkomitete të lidhura me 

fushat e përshkruara në prioritetet e mia 100-ditore. Kam ndërmend të krijoj Ekipin e 

Tranzicionit brenda javëve të ardhshme, kështu që do të keni  më shumë informacione.  

Faleminderit përsëri për mikpritjen e ngrohtë në Filadelfia. Mezi pres të punojmë së bashku. 

Kalofshi një fundjavë të mrekullueshme, kujdesuni  dhe qëndroni të sigurtë. 

Në partneritet për fëmijët, 
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