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Të Nderuar Prindër dhe Familje të Drejtorisë Arsimore  të Filadelfias,  

 

Ndersa kthejmë faqen në këtë vit kalendarik, dua t'ju falënderoj që më mirëpritët ngrohtësisht si 

superintendent dhe u angazhuat me mua në proҫesin e përmirësimit të drejtorisë  sonë për të gjithë 

nxënësit. !  

 

Dua të shpreh edhe emocionin tim për të ardhmen. Aktualisht jemi në proҫesin e zhvillimit të një plani të 

ri strategjik për Drejtorinë. Shumë prej jush aplikuan për t'u bashkuar me grupin tonë këshillues të 

planifikimit strategjik dhe unë jam i emocionuar që filloj të punoj me ju. Kur marr parasysh rezultatin e 

këtij bashkëpunimi – drejtuesit dhe personeli  i përkushtuar i drejtorisë  që punojnë së bashku me prindër 

të pasionuar dhe anëtarë të komunitetit për të hartuar një plan që do të formojë 5 vitet tona të ardhshme – 

e ardhmja është me të vërtetë e ndritshme!    

 

Megjithatë, tani për tani, ne po shkojmë në pushimet e merituara .Si kujtim, të gjitha shkollat dhe zyrat 

administrative të drejtorisë  do të jenë të mbyllura nga 26 Dhjetor deri më 2 Janar 2023. Personeli  

do të kthehet më 3 Janar, ndërsa studentët do të kthehen më 4 Janar. Duke qenë se po kaloni kohë cilësore 

me të dashurit dhe po merrni kohë për t'u çlodhur, ju inkurajoj të bëni gjithçka që mundeni për të 

qëndruar të shëndetshëm.  

 

Ashtu si pjesa tjetër e kombit, ne ende po luftojmë me COVID-19 ndërsa përballemi me sëmundje të tjera 

të frymëmarrjes si gripi dhe RSV. Rritja e grumbullimeve shoqërore gjatë festave mund të rrisë rrezikun e 

ekspozimit ndaj këtyre sëmundjeve. Ne të gjithë duhet të jemi tepër vigjilentë për të bërë pjesën tonë për 

të ndihmuar të mbajmë veten dhe ata përreth nesh të sigurtë.  

 

Në përpjekje për të qenë proaktiv në lidhje me mbështetjen e shëndetit fizik pas kthimit tonë nga 

pushimi, vënia e maskës në ambiente të brendshme do të kërkohet për të gjithë studentët dhe 

personelin për dy javët e para të kthimit tonë - nga 4 Janari (dita e parë e kthimit për studentët) 

deri më 13 Janar , 2023. Ky vendim është në përputhje me Protokollet e Përgjithshme COVID-19 për 

Vitin Shkollor 2022-23 që kemi ndarë me ju në fillim të kësaj vjeshte, dhe është gjithashtu në përputhje 

me udhëzimet nga Departamenti i Shëndetit Publik të Filadelfias (PDPH) Përshtatshmëritë  janë në 

dispozicion në rrethana shumë specifike. Mund të gjenden formularët e kërkesës për akomodim këtu.   

 

Unë do t'ju kërkoja të jeni gjithashtu proaktiv gjatë pushimit dhe të mbështesni një rikthim të 

shëndetshëm në shkollë në 2023 duke bërë sa vijon: 

● Merrni një vaksinë kundër gripit dhe vaksinën ose përforcuesin për COVID-19 nëse nuk e 

keni bërë ende. Vizitoni www.vaccines.gov për të gjetur një vend vaksine ose përforcues pranë 

jush. Ose telefononi 215-685-5488 nëse keni pyetje rreth vaksinimit.  

● Vini  një maskë që mbulon hundën dhe gojën kur jeni brenda ose rreth turmave të mëdha.  

https://www.philasd.org/studenthealth/covid19protocols/
https://www.philasd.org/studenthealth/covid19protocols/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/schools-guidance/
https://www.philasd.org/studenthealth/forms/
http://www.vaccines.gov/


 

● Bëni testin përpara se të kaloni kohë me familjen dhe miqtë gjatë festave dhe përpara se të 

ktheheni në shkolla, veçanërisht nëse keni simptoma të COVID-19 ose keni pasur kontakt të 

ngushtë me dikë që ka COVID-19. Nxënësit dhe familjet e drejtorisë  mund të marrin komplete 

testimi falas në shtëpi në pesë vendet tona të testimit në shkollë, derisa furnizimet mbarojnë. 

Shikoni një listë të faqeve dhe orëve të funksionimit këtu.  

● Qëndroni në shtëpi nëse jeni të sëmurë, ose nëse rezultoni pozitiv për COVID-19. 

● Shqyrtoni protokollet tona aktuale të COVID-19, të cilat mund të gjenden në qendrën tonë 

këtu. Drejtoria  vazhdon të monitorojë nga afër të dhënat nga PDPH dhe Qendrat për Kontrollin 

dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Ne do të vazhdojmë të ndjekim udhëzimet e tyre dhe t'ju 

mbajmë të informuar për çdo ndryshim. 

 

Si Drejtori, ne e pranojmë se kjo periudhë e vitit mund të jetë veçanërisht e vështirë për shumë njerëz. Ju 

lutemi vizitoni phila.gov për të gjetur vendet e shpërndarjes së ushqimit ose vakteve në Filadelfia ose 

telefononi Philly Hopeline në 1-833-PHL-HOPE nëse ju ose fëmija juaj dëshironi shërbime këshillimi 

falas. 

 

Ka shumë për të pritur në vitin 2023. Deri atëherë, shpresoj që të gjithë të përfitojnë nga ky sezon i gëzuar 

për të kaluar kohë cilësore me njerëzit e dashur, për të lexuar  një libër të mirë, për të luajtur lojëra me 

familjen dhe miqtë, për të ngrënë ushqim të shijshëm, marrin pjesë në tradita dhe përvoja të reja. 

Kthehuni të rinovuar, në mënyrë që së bashku të mund të rifillojmë punën për t'u bërë drejtoria arsimore  

më e madhe urbane , me përmirësim më të shpejtë në vend.   

 

Të  kaloni festat sa më bukur  dhe një Vit të Ri të lumtur! Shihemi në vitin 2023. 

 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendent 

Drejtoria Arsimore e  Filadelfias 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#testing
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/find-free-food-or-meals/

