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RIAUTORIZIM PËR 
USHQYERJEN E 

FEMIJËS 
“Seksioni 204 i “Child Nutrition and 
Women, Infants and Children 
Reauthorization Act of 2004 (PL 108-265) i 
firmosur në ligj më 30 Qershor 2004 përfshin 
një dispozitë, që kërkon nga çdo agjensi 
lokale edukimi (LEA) të marrë pjesë në 
“National School Lunch Program, School 
Breakfast Program, Special Milk Program 
dhe Summer Food Service Program” për të 
ndërtuar një politikë lokale të mirëqenies për 
shkollat nën administrimin e LEA. Kjo 
politikë duhet të zhvillohet dhe zbatohet jo 
më vonë se dita e parë e shkollës, pas datës 
30 Qershor 2006.” 
 
Kush e Krijoi “Politikën e Mirëqenies” 
të Drejtorisë Arsimore? 
 
Në Nëntor 2005, Këshillit Qëndror të Mirëqenies 
në Shkollë (Central Level School Wellness 
Council) (CLSWC), të Drejtorisë Arsimore, ju 
dha detyra të hartojë dhe zhvillojë politikën e 
Mirëqenies së Drejtorisë. Këshilli Qëndror i 
Mirëqenies në Shkollë, u krijua në 2004, me 
përfaqësues nga Komisionerët e Reformës së 
Shkollës, administratorët e drejtorisë, përfaqësues 
të unionit, prindër, organizatat lokale të shëndetit 
dhe drejtues të komunitetit. Qëllimi kryesor është 
të rishikojë, vlerësojë dhe zhvillojë, politika 
bashkëpunuese, që do të përmirësojnë shëndetin 
dhe mirëqenien e drejtorisë. CLSWC ofron një 
lidhje për këshillat e shëndetit të shkollave me 
administratën qëndrore. 
 
Në 16 Gusht 2006 Komisioni i Reformës 
Shkollore (SRC) miratoi Politikën e parë të 
Mirëqenies. Sot kjo njihet si Politika – 145. 

PËR MË TEPËR INFORMACION:    
         

Office of Health, Safety, Physical Education 
www.philasd.org/healthphysed 

 
          

Bettyann Creighton, Executive Director of 
Health, Safety, Nutrition and Physical 

Education 
215-400-6814 

bcreighton@philasd.org  
  

Judith Peters, HIV Prevention Education 
Koordinator 
215-400-6803 

jrpeters@philasd.org  
  
 

Eat Right Now, Nutrition Education  
Lauren Nocito, Drejtor 

215-400-6318 
lnocito@philasd.org  

  
 

 
 

Burime të Tjera 
  

SHAPE 
Society of Health and Physical Education 
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National Center for Chronic Disease Prevention 
and Health Promotion / Healthy Youth 

http://www.cdc.gov/healthyyouth  
  

Center for Nutrition Policy and Promotion 
http://www.usda.gov/cnpp  

  

Action for Healthy Kids AFHK 
Sean Wade 

swade@actionforhealthykids.org 
School Nutrition Association 

http://www.schoolnutrition.org  
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POLITIKA E MIRËQËNIES 
Komisioni i Reformës Shkollore (SRC) në 
bashkëpunim me Këshillin Qëndror të Mirëqenies 
në Shkollë, po implementon Politikën e 
Mirëqenies të Drejtorisë, siç  detyrohet nga 
Departamenti i Bujqësisë i SH.B.A, që mbështet 
nxënësit dhe personelin , për t’u bërë "të aftë, të 
shëndetshëm dhe të gatshëm për të mësuar".  
Nëpërmjet zbatimit të planit të Politikës së 
Mirëqenies, nxënësit, personeli, familjet dhe 
komuniteti do të bëhen më të ditur dhe të aftë, për 
sjellje, që mbështesin shëndetin optimal.  
 
1. KËSHILLAT E MIRËQENIES SË 
SHKOLLËS 
Hapi i parë për zbatimin e Politikës së 
Mirëqenies, është krijimi në shkollën tuaj i 
Këshillit të Mirëqenies së Shkollës (SWC). Kjo 
mund të bëhet lehtë nëpërmjet përfshirjes së 
këshillit të Mirëqenies së Shkollës, në Këshillin 
Konsultativ të Shkollës (SAC). Shkollat Publike 
të Filadelfias do të nxiten të përdorin CDC, 
Modelin e Shëndetit të Koordinuar të Shkollës 
(CSHM), ose “Inventarin e Listës së Plotë” të 
“Aleancës për Gjeneratë më të Shëndetëshme” 
(Alliance to a Healthier Generation), si model për 
zhvillimin e SWC. Ҫdo SWC do të vlerësojë 
mirëqenien e shkollës së tij, duke plotësuar 
Indeksin e Shëndetit të Shkollës (School 
Health Index) (SHI), vlerësimin, hartimin dhe 
zbatimin e Planit të Përmirësimit të Shëndetit 
(Health Improvement Plan) (HIP) gjatë vitit 
shkollor. Këto mjete mund të gjenden në  
http://www.cdc.gov/healthyyouth/ ose për 
pyetje dhe ndihmë telefononi në Zyrën e 
Shëndetit, Sigurisë dhe Edukimit Fizik (Office of 
Health, Safety, and Physical Education): 215-
400-6814. 

 
 

2. STANDARDET E USHQYERJES PËR 
USHQIMIN NË KAMPUSIN E SHKOLLËS 
GJATE DITËS SHKOLLORE 
Zakonet e ushqyerjes së nxënësve përgjatë jetës së tyre, 
janë shumë të varura nga lloji i ushqimit dhe pijeve që u 
mundësohen. Politika e Mirëqenies trajton çeshtje të tilla 
si udhëzime për ushqimin dhe planifikimin e ushqimit 
me ushqimet e lehta. Politika – 145 është në një linjë me 
standardet e federalit për  “Smart Snack”.  
 
  

3.  EDUKIMI I USHQYERJES  
  

Qëllimi parësor i Edukimit të Ushqyerjes është të 
ndikojë në zakonet e ushqyerjes së nxënësve. 
Nxënësit nga Pre-K-12 marrin një Edukim të Ushqyerjes 
(Nutrition Education) (NE), që është interaktiv dhe 
mëson aftësitë për të adoptuar sjellje të shëndetëshme. 
Programi përfshin aktivitete që janë të këndëshme, të 
përshtatëshme për zhvillim, sipas kulturës, me 
pjesëmarrje në aktivitete, të tilla si konkurset, 
promovimet, testimin e shijes, vizita në ferma dhe 
kopështin e shkollës.  
 
  

4. EDUKIMI FIZIK DHE SHENDETËSOR  
  

Të gjithë nxënësit në klasat e K-12, do të kenë akses në 
Programin bashkëkohor me standarde të Edukimit Fizik 
dhe Shëndetësor, që zhvillohet nga mësues të çertifikuar 
në Edukimin Fizik dhe Shëndetësor. Politika trajton 
çeshtje se si nxënësve i ofrohen vlerësime individuale në 
palestër dhe përqindja e kohës që nxënësi  të zhvillojë 
aktivitete të forta fizike, gjatë orës së edukimit fizik. 
Nxënësit do të marrin njohuri në ecjen dhe lëvizjen e 
sigurtë me biçikletë. Edukimi Fizik do të hartohet, që të 
plotësojë nevojat e të gjithë fëmijëve (atletike dhe jo-
atletike), karakteristikat e bashkëpunimit si dhe 
aktivitetet garuese dhe do të fokusohet në kuptimin dhe 
zotërimin e aftësisë personale dhe mirëqenies përgjatë 
gjithë jetës. Edukimi Shëndetësor do të përfshijë 
kurrikulë që promovon edukatën parandaluese dhe 
marrjen e vendimeve të shëndetëshme. 
 

 
 

 
5.  AKTIVITETI FIZIK 
 
Qëllimi parësor i komponenteve të aktiviteve fizike 
të shkollës, është të ofrojë mundësi për çdo nxënës 
të zhvillojë njohuritë dhe aftësitë për aktivitetet e 
veçanta fizike, të mbajë mirë trupin e tij, të marrë 
pjesë rregullisht në aktivitetet fizike dhe të kuptojë 
përfitimet afatshkurtër dhe afatgjatë të aktiviteteve 
fizike dhe mënyrës së shëndetëshme të jetesës. Në 
seksionin e Aktiviteteve Fizike janë përfshirë edhe 
rekomandimet për pushimin e sigurtë në shkollat 
Fillore dhe Lëvizjet në Kohën e Pushimit, gjatë 
ditës. 
 
 

 
 
 
6. AKTIVITETE TË TJERA SHKOLLORE 
 
Krijoni një mjedis shkollor, që ofron mesazhe 
mirëqenieje të vazhdueshme dhe është i favorshëm 
për shëndetin e përgjithshëm, si: 
 

• Staff Wellness në bashkëpunim me 
unionin dhe sigurimin shëndetësor 

• Ekzaminime për nxënësit 
• Kujdes për konditat e vazhdueshme 
• Mjedis i sigurtë, i pastër dhe higjenik në të 

gjitha shkollat 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/
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