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Të Nderuar Prindër dhe Familje të  Drejtorisë Arsimore të Filadelfias,  

 

Një vit më parë, nuk e kisha idenë se do të jetoja në qytetin e madh të Filadelfias dhe do t'u shërbeja 

mijëra nxënësve dhe familjeve si Superintendent. Tani, pas pesë muajsh, dhe ndërsa i afrohemi festës së 

Falënderimeve, kam shumë arsye për të falënderuar. Jam mirënjohës që banoj në një qytet të bukur me 

një histori kaq të pasur. Unë jam mirënjohës për pritjen e ngrohtë nga komuniteti i Filadelfias. Dhe 

megjithëse kemi shumë punë përpara nesh, jam mirënjohës që i jam bashkuar një ekipi dhe komuniteti që 

është thellësisht i përkushtuar për mirëqenien e fëmijëve tanë. Po, jam i emocionuar dhe i inkurajuar për 

atë që do të vijë. 

 

Shpresoj se ju të gjithë do të përfitoni plotësisht nga pushimet për t’u shplodhur, për t'u freskuar dhe për 

t'u kujdesur mirë për veten. Praktikoni zakone të shëndetshme -- lani duart shpesh, mbani një distancë të 

konsiderueshme nga të tjerët, mbani një maskë kur është e nevojshme dhe qëndroni në shtëpi nëse ndiheni 

të sëmurë. Në këtë periudhë të vitit, është gjithashtu e rëndësishme të mendoni të mbroni veten dhe të 

tjerët duke marrë një vaksinë kundër gripit dhe një vaksinë ose përforcues për COVID-19 nëse nuk e keni 

bërë ende këtë.Testoni  veten dhe fëmijët tuaj para dhe pas grumbullimeve në grupe të mëdha, nëse keni 

simptoma të COVID-19, ose keni qenë të ekspozuar ndaj dikujt me simptoma. Për të gjetur një vend 

vaksine ose përforcues pranë jush, vizitoni  www.vaccines.gov.  Ju gjithashtu mund ta rishikoni këtë 

dokument nga Departamenti i Shëndetit Publik në Filadelfia, i cili ofron udhëzime të qarta për të mbajtur 

veten dhe të tjerët të shëndetshëm këtë festë. 

 

Për më tepër, Dhjetori është “Test – Giving”  në Drejtorinë Arsimore të Filadelfias. Duke filluar nga 12 

Dhjetori, familjet mund të marrin komplete testimi falas në shtëpi në pesë vendndodhjet tona të testimit 

në shkolla të listuara këtu. Kompletet e testimit do të jenë të disponueshme për marrje, ndërsa furnizimet 

zgjasin, nga e Hëna deri të Premten nga ora 9am deri në orën 18:00pm.Ndërkohë, shkollat individuale do 

të vazhdojnë t'u japin nxënësve komplete testimi falas sipas nevojës.     

 

Ju lutemi shijoni këtë sezon festash dhe kthehuni të rifreskuar, të gatshëm për të bashkëpunuar me ne në 

punën e vazhdueshme për t'u bërë drejtori e madhe shkollore urbane me përmirësim më të shpejtë në 

vend!    

 

Gëzuar Ditën e Falenderimeve! 

 

Në Partnership,  

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendent 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias 

 

 

 

http://www.vaccines.gov/
https://www.phila.gov/media/20221115114205/guide-to-holidays-11.15.22.pdf
https://www.phila.gov/media/20221115114205/guide-to-holidays-11.15.22.pdf
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/

