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Të dashur prindër, 

Duke pasur parasysh diskutimet e fundit publike rreth ngacmimit seksual, unë e ndjej të 

rëndësishme të ri-komunikojë për vlerat thelbësore në Drejtorinë Arsimore të Filadelfias. Siç e 

dini të gjithë, ne përpiqemi të sigurojmë një klimë të sigurtë, pozitive shkollore për të gjithë 

nxënësit. Titulli IX të Arsimit të vitit 1972 ndalon diskriminimin në bazë të seksit, përfshirë 

ngacmimin seksual, në programe arsimore dhe aktivitete në shkolla të financuara nga fondet 

federale në të gjitha nivelet. 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias  ndalon të gjitha format e ngacmimit dhe diskriminimit të 

paligjshëm, përfshirë ngacmimin seksual dhe diskriminimin, e nxënësve nga çdo nxënës, 

personel, individ i kontraktuar, vullnetar ose vizitor në shkollat dhe zyrat tona. Për të ruajtur një 

mjedis pa diskriminime dhe ngacmime të tilla, ne inkurajojmë nxënësit që besojnë se i janë 

nënshtruar ngacmimit seksual ose diskriminimit seksual të raportojnë menjëherë incidente të tilla 

tek drejtori ose tek Koordinatori i Titullit IX për ankesat e lidhura me nxënësit, Andrea Prince në  

numrin (215) 400-4830. Informacioni se si të paraqisni një ankesë në internet është në dispozicion 

në paqen e internetit e Zyrës së Klimës dhe Sigurisë të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias në 

https://www.philasd.org/bullying/ 

 Rregullorja 248 e Bordit të Edukimit ka të bëjë me diskriminimin, ngacmimin dhe diskriminimin 

e seksit. Ligji siguron proçesin e ankesave, proçedurat e hetimit dhe zgjidhjes. Informacionet e 

ligjit janë në dispozicion në faqen e internetit të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias në 

www.philasd.org/schoolboard/policies/. Njoftimi i Drejtorisë Arsimore të Filadelfias për 

Mosdiskriminimin është në dispozicion në: https://www.philasd.org/nondiscrimination/   

Për më shumë informacione për këtë njoftim të mosdiskriminimit dhe Titullit IX, ju lutemi 

kontaktoni: 

Zyrtaren Kryesor të Shërbimeve dhe të Ndihmës së Nxënësve 

Koordinator i Titullit IX  

Karyn Lynch 

440 N. Broad Street 

Filadelfia, PA 19130 

215-400-4000 

antiharassment@philasd.org 

 

Sinqerisht, 

Karyn Lynch, Shefi 
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