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24 Shkurt, 2023

Të Nderuara Familje të Drejtorise Arsimore të Filadelfias,

Jam i lumtur të ndaj se, në mbledhjen e mbrëmshme, Bordi i Arsimit votoi miratimin e kalendarëve akademikë
për vitet shkollore 2023-2024 dhe 2024-2025. Në zhvillimin e kalendarëve akademikë, qëllimi ynë kryesor
ishte të krijonim një orar që mbështet mësimin e studentëve dhe plotëson nevojat e ndryshme të studentëve,
familjeve dhe personelit, duke iu përmbajtur gjithashtu kërkesave kalendarike të mandatuara nga Departamenti
i Arsimit i Pensilvanisë dhe Njësitë e Marrëdhënieve Kolektive.

Për të finalizuar kalendarët e Vitit Shkollor 2023-2024 dhe Vitit Shkollor 2024-2025, ne angazhuam një sërë
palësh të interesuara, duke përfshirë prindërit dhe kujdestarët e drejtorisë, me qëllim që të kuptojmë prioritetet
e audiencave tona të ndryshme dhe të sigurojmë që bindjet tona kryesore, qëllimet, dhe përkushtimi ndaj
kapitalit është reflektuar. Të dhënat dhe komentet e mbledhura nga ky angazhim i komunitetit, i cili përfshinte
sesione të bashkisë, takime dhe anketa, dhanë shumë ndryshime duke përfshirë:

● Dita e parë e shkollës do të jetë pas “Labor Day” për vitin shkollor 2023-2024. Kjo mund të mos
jetë e mundur çdo vit për shkak të kufizimeve kalendarike që ndonjëherë na detyrojnë të përshtatemi.
Për shembull, do të vini re se dita e parë e shkollës për vitin shkollor 2024-2025 do të jetë para “Labor
Day”. Megjithatë, ne do të përpiqemi të fillojmë shkollën pas“labor Day” sa më shpesh të jetë e
mundur.

● Disa festa do të festohen në shkollë si ditë mësimi të përkushtuar.Gjatë procesit të angazhimit të
komunitetit, u bë e qartë se ka një preferencë ndaj kursimit të festave të respektuara, ose ditët e
pushimit të shkollës, për festimet dhe traditat fetare dhe kulturore. Prandaj, disa festa, si Dita e
Veteranëve, do të festohen në shkollë, duke na lejuar t'i përkujtojmë këto ditë përmes mësimit dhe
reflektimit të përkushtuar.

● Do të ketë më pak gjysmë ditë.Ne morëm reagime të rëndësishme se gjysëm ditë/ditët e largimit të
parakohshme  nga shkolla  janë të vështira për familjet. Pra, ne kemi rregulluar kohën e zhvillimit
profesional dhe konferencat e shpërndarjes së dëftesave  për të reduktuar numrin e gjysëm
ditëve/ditëve të largimit të parakohshëm  nga shkolla në kalendarët shkollorë.

Ka një sërë përditësimesh të tjera shumë të rëndësishme për kalendarët, të cilat unë i inkurajoj familjet t'i
rishikojnë: www.philasd.org/calendar. Aty do të gjeni gjithashtu një përmbledhje ekzekutive dhe një dokument
FAQ me më shumë detaje mbi arsyetimin tonë dhe procesin e vendimmarrjes.

Këta kalendarë përfaqësojnë një hap tjetër drejt përmbushjes së angazhimit tonë për barazi dhe përfshirje.Ne i
vlerësojmë të gjitha komentet që morëm dhe mezi presim të vazhdojmë të angazhohemi me ju ndërsa
zhvillojmë kalendarët e ardhshëm.
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