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Të Nderuar Prindër dhe Familje të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias,
Po ju shkruaj për të ofruar një përditësim mbi ecurinë e Proҫesit të Planifikimit të Objekteve (FPP). FPP
përdor të dhënat dhe kontributin e komunitetit për të prodhuar një sërë rekomandimesh që do të
informojnë “Master Planin e Objekteve të Drejtorisë dhe në fund do të na afrojnë më shumë drejt
realizimit të vizionit tonë që të gjithë fëmijët të kenë akses në një shkollë të shkëlqyer.
Që nga fillimi i FPP-së pranverën e kaluar, ne kemi kryer vlerësime intensive në nivel shkolle, të
udhëhequr nga ekspertë të industrisë, të cilat kanë dhënë të dhëna të vlefshme dhe të gjera për objektet
tona, duke përfshirë gjendjen, kapacitetin dhe përshtatshmërinë e tyre arsimore. Për më tepër, këtë verë ne
organizuam nëntë biseda me komunitetin ku anëtarët e komuniteteve tona shkollore mësuan më shumë
rreth FPP-së, hodhën një vështrim në të dhënat e vlerësimit dhe dhamë të dhëna se çfarë duhet të marrë
parasysh Drejtoria kur merr vendime për objektet.
Tani kemi arritur në një pikë kritike. Si pjesë e tranzicionit tim, jam zotuar të krijoj një Plan të ri
Strategjik në të gjithë Drejtorinë në pranverën e vitit 2023 – afati kohor fillestar për Master Planin e
Objekteve. Për shkak se Master Plani i Objekteve do të duhet të përputhet me Planin Strategjik të
gjithë Drejtorisë për të siguruar që shkollat dhe ndërtesat të mbështesin më së miri vizionin për
akademikët dhe mjediset mësimore me cilësi të lartë, ne do ta ndalojmë FPP-në derisa Plani i ri
Strategjik të jetë më afër përfundimit.
E kuptoj se kjo mund të jetë zhgënjyese për ata që prisnin më shumë detaje rreth planit tonë të objekteve.
Megjithatë, unë besoj se ne të gjithë mund të biem dakord për rëndësinë e arritjes së kësaj të drejtë dhe
për ta bërë atë kërkohet një vëmëndje e unifikuar, vendimmarrje e menduar dhe pak më shumë kohë.
Dua të jem i qartë se ne do të vazhdojmë të ecim përpara me shumë projekte të përmirësimit kapital dhe
përmirësimit të mjedisit që janë duke u zhvilluar ose planifikuar në ndërtesa në të gjithë Drejtorinë. Kjo
pauzë e përkohshme na jep një mundësi për të siguruar një përafrim kohor midis Planit Strategjik në të
gjithë Drejtorisë dhe Master Planit të Objekteve.
Ne e vlerësojmë mirëkuptimin, durimin dhe partneritetin tuaj rreth kësaj nisme komplekse. Ju mund të
ndiqni progresin dhe të mësoni më shumë rreth FPP-së duke vizituar philasd.org/facilitiesplanning.
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