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Të dashur Prindër/Kujdestarë: 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias është krenare që është një komunitet me diversitet dhe multikulturor. Një vend ku 

TE GJITHE nxënësit, pavarësisht rracës, besimit fetar, gjinisë, statusit të imigrantit, gjuhës, orientimit seksual, 

pikëpamjeve politike, ose gjëndjes social-ekonomike, kanë të drejtë të ndjekin një edukim publik falas, i cili 

zhvillon të gjithë potencialet e tij/saj. Përkushtimi ynë ka qënë dhe do të vijojë të jetë, të mbajmë çdo ditë një 

mjedis mësimor të sigurtë, të respektueshëm  dhe rigoroz për çdo nxënës.  

Mirëqënia fizike dhe emocionale e fëmijës tuaj është përparësia jonë dhe të siguruarit, që çdo nxënës dhe familje 

ndjehet i sigurtë dhe i mirëpritur në shkollat dhe zyrat tona, është përkushtimi jonë ndaj jush. Nuk ka absolutisht 

asnjë vend në shkollat tona për bulling, ngacmim, racizëm, ose fanatizëm të çfarëdolloji, ndaj ndonjë nxënësi. Ne 

do të vazhdojmë të mbështetim avantazhet e sistemeve që ka vendosur Drejtoria jonë, për parandalimin e bullingut 

dhe mbështetjen e sjelljes pozitive të nxënësit. Si Drejtori Arsimore, ne besojmë në slloganin “Urrejtja nuk  ka 

Vend Këtu” dhe do të marrim masa disiplinore për ata që kërkojnë të frikësojnë, ngacmojnë, ose kërkojnë të 

krijojnë një mjedis shkollor, ku një nxënës, ose grup të ndjehet i trembur, ose i keqtrajtuar.  

Ne punojmë çdo ditë që të edukojmë fëmijët tanë jo vetëm të tolerojmë, por të pranojnë, kuptojnë dhe zhvillojnë 

një vlerësim kulturor për të gjithë njerëzit.  Ky sistem i vlefshëm do të vazhdojë. Unë ju inkurajoj që të flisni me 

fëmijën tuaj rreth respektimit të të tjerëve si dhe të qenit elastik kur ballafaqohen me fanatizmin, ose forma të tjera 

të injorancës, duke i kujtuar se ai/ajo ka të drejtë të jetë i sigurtë, i respektuar dhe i mbrojtur në shkollat tona. Ju 

lutemi diskutoni me fëmijët tuaj gjërat që ne ndajmë bashkërisht: humanizmin tonë, dëshirën që të jetojmë në paqe 

dhe nevojën që kanë njerëzit që të ndjehen të sigurtë dhe të dashur. 

 

Nëse fëmija juaj ndjehet i tronditur, ose i frikësuar nga ngjarje të ndodhura, ju lutemi nxiteni atë të flasë me një të 

rritur të cilit ai/ajo i beson në shkollë, ose në shtëpi. Nëse ndodh një ngjarje, ku ju, ose fëmija juaj keni qenë 

dëshmitar, ose jeni objekt i  ngacmimit, frikësimit, dhunës dhe/ose diskriminimit, ne kërkojmë nga ju që të veproni 

menjëherë. 

 

Lista më poshtë përfshin disa hapa që ju duhet të ndërmerrni: 

 Telefononi 911 nëse jeni viktimë e një krimi (përfshirë gjuhën e urrejtjes, ose krimit nga urrejtja) në rrugën 

vajtje-ardhje në shkollë. 

 Informoni drejtorinë e shkollës nëse ngjarja ndodh në shkollë. 

 Kontaktoni Komisionin për Marrëdhëniet Njerëzore të Filadelfias  (Philadelphia Commission on Human 

Relations) (PCHR): http://www.phila.gov/humanrelations 

- Raportoni krimet e urrejtjes dhe incidentet që lidhen me paragjykimet (jo urgjente); gjatë orarit të 

punës telefononi: 215-686-4670. Telefonata pas orarit të punës, ose raportime anonime: 215-686-2856. 

 Nëse shikoni, ose jeni viktimë e një bastisje nga imigracioni në Filadelfia, telefononi linjën e urgjencës: 

267-333-9530.  Kjo linjë është në dispozicion  24/7. 

 

Ne vlerësojmë të gjithë nxënësit dhe familjet e tyre dhe ofrojmë ndihmën tonë, kurdo që  të keni nevojë. 

 

Sinqerisht, 

 
 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

http://www.phila.gov/humanrelations

