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Në Drejtorinë Arsimore të Filadelfias, çdo fëmijë mund të ushqehet çdo ditë falas në mëngjes (edhe 
në dreke). Nëse nuk e dini, kjo mund të jetë sepse shkolla kërkon, që fëmija të paraqitet heret në 
shkollë, që të hajë mëngjes. Partnerët e grupit “Philadelphia School Breakfast Challenge”, po e 
ndërrojnë këtë politikë, sepse, një mëngjes i shëndetshëm  jo vetëm siguron shëndet të mire, por 
edhe përmirëson aftësitë e fëmijës për studim. 

 
 

 
“SCHOOL BREAKFAST CHALLENGE” E FILADELFIAS: “Challenge” do të fillojë prej 
Tetor - Dhjetor. 2017. Shkollat që do të përfshijnë numrin më të madh të nxënësve për mëngjes në shkollë do të 
nderohen me çmim në Pranverë 2018. Shkollat duhet të regjistrohen për pjesëmarrje deri në 30 Shtator 

Pyetni në shkollë si të regjistroheni në:  www.phillyschoolbreakfast.org 
 

Agjensitë Publike dhe Private të gjithë qytetit po punojnë bashkërisht të koordinojnë dhe 
mbështetin “Philadelphia School Breakfast Challenge”. “Challenge” përfshin një varg 

bisnesesh, fondacionesh dhe mbështetësish, që luftojnë urinë e fëmijëve. 
Për më tepër informacion dhe listën e plotë të partnerëve, shihni: 

www.phillyschoolbreakfast.org 

Nxënësit që hanë mëngjes në shkollë: 
• Mungojnë ose vijnë me vonesë më pak 
• E vizitojnë më pak infermierinë 
• Marrin nota më të mira 
• Realizojnë më mirë testet standarde 
• Sëmuren më pak 
• Janë më pak mbipeshë 
• Kanë më pak probleme disipline 
• Kanë një shkallë më të vogël të  

depresionit, ankthit dhe hiperaktivitetit. 

A e dini që fëmija juaj mund të ushqehet 
falas çdo mëngjes në shkollë? 

PARTNERSHIP NË GJITHË QYTETIN 

http://www.phillyschoolbreakfast.org/
http://www.paschoolbreakfast.org/
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 A e dini që: Mëngjesi në Shkollë ka 
ndryshuar vitet e fundit 

 

 Standardet e reja të Federalit kërkojnë më pak sheqer dhe kripë, si edhe më 
shumë fruta, perime dhe drithëra. 
Në vazhdim, Drejtoria Arsimore ka punuar për përmirësimin e ushqimit: 

 
• Mëngjes me mundësi zgjedhje të ngrohtë, ose të ftohtë (e re këtë vit) 
• Sisteme më të mira për shkollat e veçanta, që porositin menu 

sipas preferencave të nxënësve 
• Më shumë fruta të freskëta të papërpunuara 
• Më shumë mendime nga nxënësit 

 

 

Filadelfia radhitet e 44_ta nga 73 
Drejtori të mëdha Shkollore në USA 

Burimi: FRAC, “School Breakfast: Making it Work in Large School Districts,” Shkurt 2017” 

 Ardhja e nxënësve për mëngjes në shkollë, është më e lehtë kur ai shërbehet  
“pas ziles” si pjesë e ditës shkollore. Shkollat mund të përdorin: 
 
• Mëngjes në Klasë (Breakfast in the Classroom) (BIC): Përdoret më 

shpesh për nxënësit më të vegjël, mëngjesi shërbehet 10-15 minutat e para 
të klasës, shpesh gjatë marrjes së mungesave. 

 
• Merre dhe Ik (Grab and Go): Kjo funksionon më mirë për më të rriturit, 

ose në shkolla që s’kanë kapacitete të mjaftueshme për shpërndarjen e 
mëngjesit. Mëngjesi “Merre dhe Ik” mund të merret në kafeteri, ose në 
kioskat pranë shkollës. 

 
• Mundësia e Dytë (Second Chance): Eshtë kur mëngjesi ofrohet pas 

periudhës së parë. Mund të hahet në kafeteri gjatë pushimit, gjatë rrugës për 
në klasë, ose në klasë, vartësisht kush është më e mirë për shkollën. Kjo 
mund të jetë më funksionuese për nxënësit e rritur, që s’janë shumë të uritur 
heret në mëngjes. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Këtë Shtator: 
1) Kërkoni nga shkolla e fëmijës të futet në “Philadelphia 

School Breakfast Challenge”, dhe, 
2) I thoni fëmijës të provojë mëngjesin në shkollë! 

 


	 Mungojnë ose vijnë me vonesë më pak

