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I dashur Prind, ose Kujdestar, 

Eshtë e drejta e çdo nxënësi të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, që të marrë edukim me cilësi të lartë. 
Si pjesë e përkushtimit tonë të vazhdueshëm, për përmirësimin e mundësive edukuese, ne jemi të 
angazhuar për kthesë rrënjësore të shkollave me rezultate të dobëta. Ne synojmë t’a realizojmë këtë 
qëllim, nëpermjet investimeve më të mëdha në shkollat që menaxhohen nga Drejtoria dhe Shkollave 
Charter në Rilindje, të cilat kanë bërë hapa të mëdha në përmirësimin e disa prej shkollave tona me më 
shumë probleme. 

Shkolla e fëmijës tuaj është përcaktuar për ndryshim rrënjësor dhe do të transformohet në Shkollë 
Charter në Rilindje për vitin mësimor 2013-2014.   

Si një Shkollë Charter në Rilindje, shkolla e fëmijës tuaj do të menaxhohet nga një Ekip i Ndryshimit, i 
cili ka një rekord të provuar në përmbysje të rezultateve të dobëta dhe në drejtimin e shkollave me 
rezultate shumë të larta. Shkolla do të vazhdojë të jetë shkollë e lagjes dhe të gjithë nxënësit që janë 
aktualisht në shkollë, do të kenë pranim të garantuar. Shkolla do të vazhdojë pa e ndërprerë aktivitetin 
gjatë këtij proçesi.   

Prindërit dhe pjestarët e komunitetit do të luajnë një rol kryesor në proçesin e ndryshimit të plotë, si në 
zgjedhjen e Ekipit të Ndryshimit për shkollën tuaj, ashtu dhe në monitorimin e progresit të përmiresimit, 
që do të fillojë Vjeshtën e ardhëshme. Ju mund të gjeni më tepër informacion për rolin e prindërve në 
materialin bashkëngjitur për Pyetjet që Bëhen më Shpesh dhe gjatë takimeve të ardhëshme të 
komunitetit.  

Unë shpresoj që do të keni mundësinë të merrni pjesë në takimin  për Shkollat Charter në Rilindje, që 
do të mbahet në shkollën e fëmijës tuaj këtë javë, për të mësuar më tepër për këtë nismë të 
lavdërueshme. Gjatë takimit ne do të ndajmë me ju informacion të rëndësishëm për hapat e tjerë në ketë 
proçes.  

Do të ofrojmë mundësi perkujdesi për fëmijët, si dhe do të shërbehen ushqime të lehta. 

Kjo letër përfshin një fletë me përgjigjet e disa prej Pyetjeve që Hasen më Shpesh për proçesin e 
Ndryshimit të Shkollave Charter në Rilindje. Informacion më i hollësishëm është online në  
www.philasd.org/renschools.  Ju lutemi kontaktoni linjën e hapur të Shkollave në Rilindje me numër 
telefoni (215) 400-5995, ose renschoolparents@philasd.org, nëse keni ndonjë pyetje, apo shqetësim.  

Duke punuar bashkërisht si një komunitet, ne mund t’i ofrojmë fëmijëve tanë cilësinë mësimore, të cilën 
ata e meritojnë. Ju falenderoj paraprakisht për mbështetjen dhe bashkëpunimin tuaj, në rrugën për 
arritjen e këtij qëllimi. 
 
Me Respekte, 

 
William R. Hite, Jr., Ed.D. 
Superintendent i Shkollave  
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