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            Janar 2019 
 

Flamuri I Bunker Hill 

                                               

 

Një shënim nga drejtori: 

            Gëzuar Vitin e Ri për të gjithë ne ndërsa futemi në një vit të ri kalendarik të 
edukimit në BHES. 

Janari do të jetë një moment i paharrueshëm për studentët tanë. Një seri testesh të 
rëndësishme do të administrohen gjatë rrjedhës së muajit, si gjithmonë; Ndihma do 
të jetë një prioritet i lartë. Testimi i SB është gjithashtu dy muaj larg dhe koha 
mësimore është një komponentë kritike për suksesin përfundimtar të fëmijës suaj 
në këtë vlerësim të shtetit. 

Ju lutemi të monitoroni mediat lokale për ndonjë vonesë në shkollë, daljet 
emergjente dhe / ose mbylljet. Mbani në mend se një shkarkim i hershëm 
automatikisht do të rezultojë në anulimin e të gjitha programeve dhe ngjarjeve pas 
shkollës, prandaj, duhet të ketë aranzhime alternative për kujdesin e fëmijëve për të 
llogaritur këtë eventualitet. 

Ju faleminderit që ishit një partner aktiv në edukimin e fëmijës suaj; Ju jeni 
mësuesi i parë dhe më i rëndësishëm i fëmijës suaj. 

Juaji arsimor, 

Celia Piccochi, Drejtore 

Silleni me përgjegjësi! 

Prisni sukses! 

Vepro në bashkëpunim! 

Respekto të gjithë! 

Qëndro i sigurt! 
   

                        

 

 

Datat e rëndësishme: 

2 janar - klasat janë 
përmbledhur! 

11 Janar - Nata e 
Kinemasë / Literacy; "Mary 
Poppins" 5:30 paradite deri 
në orën 8:30 (data e 
shtratit: 18 janar) 

16 janar - Shkarkimi i 
hershëm 12PM 

Takimi i 17 janarit-TAT; 6 
deri në 7; Salla e 
konferencave BH 

21 janar - ditëlindja e 
Martin Luther King Jr; Nuk 
ka klasa 

 

 

   

   

 

             

 

    Check out our website at                       
www.waterbury.k12.ct.us/bun 

                   

For up to date news and 
information 
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Lidhja ndërlidhëse me prindërit 

Të dashur prindër / kujdestarë, 

Gëzuar Vitin e Ri dhe unë shpresoj se të gjithë 
kanë pasur një pushim dimëror të sigurt dhe 
të këndshëm! 

Duke ardhur në janar, ne kemi natën tonë të 
shkrim-leximit / filmit të planifikuar për të 
premten, më 11 janar. Unë do të tregoj filmin 
origjinal të "Mary Poppins". Njoftimet janë 
dërguar në shtëpi. Ju lutem ktheni formularin 
e regjistrimit në shkollë. Faleminderit 

Prindërit / kujdestarët, siç e dini, po 
përjetojmë një mot tepër të ftohtë. 
Sigurohuni që fëmija juaj të vijë në shkollë të 
veshur me rroba të ngrohta. Enët "Lost 
Objects" tona aktualisht janë të mbushura 
me tunika / kapele / doreza. Nëse mendoni 
se fëmija juaj ka humbur një copë veshje, 
ndaloni nga shkolla për të kontrolluar enën. 
Artikujt e padeklaruar do të dhurohen për 
bamirësi. 

Lejon të fillojë Vitin e Ri me një shënim pozitiv 
me një PTO (Parent / Organization Teacher) 
në Bunker Hill. Jam shumë e lumtur që shumë 
nga ju kanë plotësuar format e anëtarësimit 
të PTO në konferencat prind-mësues. Siç 
është premtuar, do të ketë një takim të 
enjten, 17 janar, nga ora 6 deri në 7 në sallën 
tonë të konferencave. Të gjithë 
mirëseardhjen tonë! 

Kam disa netë të mrekullueshme të familjes 
të planifikuara për të ardhmen. Do të ketë 
një autor të ftuar i cili do të vizitojë në mars 
dhe Laboratorin e Wizards, një program 
interaktiv i Shkencës që do të vizitojë në prill. 

Si gjithmonë, nëse keni ndonjë pyetje apo 
shqetësim, mund të më kontaktoni gjatë 
orëve të shkollës në numrin 574-8183. 

Lidhja juaj me prindërit, 

MaryAnn Petrillo 

 

 

 

 

   

  
  

MISIONI TONA 

Të gjithë anëtarët e komunitetit të Bunker Hill do 
të trajtohen me respekt dhe do të respektohen 

me pritjet e mëdha. 

VIZIONI TONA 

Vizioni i shkollës fillore Bunker Hill është të krijojë 
dhe të mbajë një aleancë midis nxënësve, 

prindërve, komunitetit, administratës, mësuesve 
dhe stafit duke përmirësuar arsimin që u ofrohet 

studentëve tanë për t'i përgatitur ata për të 
ardhmen e tyre. 

 

PBIS 

PBIS dëshiron të falënderojë anëtarët e stafit 
tonë për dhurimin e çorapave tona lotari dhe 

studentëve tanë për blerjen e biletave. 
Kontributet tuaja ndihmuan që lotaria e këtij viti 

të ishte një ngjarje e madhe për mbledhjen e 
fondeve për PBIS. Urime për të gjithë fituesit 

tanë! 

Më shumë aktivitete të PBIS janë duke u 
planifikuar, kështu që studentët kujtojnë për të 
mbajtur të fituar Bucks Bear tyre në mënyrë që 

ata mund të dyqan në dyqan shkollore dhe të 
marrin pjesë në FUN. 

Vërejtje: 

Silleni me përgjegjësi! 

Prisni sukses! 

Vepro në bashkëpunim! 

Respekto të gjithë! 

Qëndro i sigurt! 

 

 

 

 

Behave Responsibly! 

Expect Success! 

Act Cooperatively! 

Respect Everyone! 
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Një mesazh i rëndësishëm nga këshilltari 
ynë i ndihmës! 

Këtu, në Shkollën Fillore "Bunker Hill", 
ne shpresojmë që ju dhe familja juaj të 
vendosni pas pushimeve. Kjo është koha e 
vitit kur dimri ndikon në ndjekjen e 
shkollës. Dëbora dhe moti me baltë mund 
t'i pengojnë prindërit të marrin fëmijët e 
tyre në shkollë. Ata gjithashtu mund të 
ftohjet, ethet dhe veshët që shpesh vijnë me 
muajt e dimrit. 

Këto mungesa, edhe nëse janë të 
justifikuara, mund të shtojnë probleme 
akademike. Nëse është një ditë me borë ose 
me shi, por shkolla është ende e hapur, 
studentët humbin mësimin nëse nuk janë 
në klasë. Këto mungesa mund të rezultojnë 
në rezultate dhe nota të ulëta testimi. 

Nuk mund të bëjmë shumë për klimën, por 
ka dy hapa kyç që secila familje mund të 
marrë për të ndihmuar në shmangien e 
mungesave këtë vit. 

1. Zhvilloni plane rezervë për fëmijët tuaj 
për të shkuar në shkollë në motin e dimrit. 
Kjo mund të nënkuptojë konsultime me 
familjet e tjera që kanë një makinë që 
mund të përzënë në dëborë. Lidheni me 
prindërit e tjerë në lagjen tuaj ose me 
klasën e fëmijës suaj që mund të ndihmoni. 

2. Mbani fëmijët tuaj të shëndetshëm. 
Vishuni të ngrohtë për mot të ftohtë dhe 
sigurohuni që ata të kenë kapele dhe 
doreza. Inkurajoni ata që të lajnë duart 
rregullisht. 

Mbi të gjitha, le të dimë se si mund të 
ndihmojmë. Rebecca Harmon, Këshilltari 
ynë i Ndihmës, është këtu në Ditën B dhe 
në pasdite në ditën D. Ju gjithashtu mund 
të dërgoni një email çdo ditë në 
rharmon@waterbury.k12.ct.us. 

Ne duam që fëmijët tuaj dhe të gjithë 
nxënësit tanë të jenë të suksesshëm, dhe 
kjo do të thotë të shkosh në shkollë çdo ditë 
të mundshme! 

                Bunker Hill                

      “STORM” Team Alert 

   

Ne jemi të kënaqur të njoftojmë 
anëtarët "e Rinj" të Ekipit të Stuhisë 
në Bunker Hill. 

 

Klasa 4 Znj.Carroll-Elisha F. 

Klasa 5 Znj. Márquez-Aisha A. 

Klasa 5 Znj. Butterworth-Alyssa B. 
dhe Zayla H. 

Klasa 5 Z. Cruess-Caliya S. dhe 
Laura G. 

 

Urime për t'u zgjedhur për të qenë 
pjesë e kësaj Skuadre Elite! 

 

 
S=Student 

T=Team 

O=Of 

R=Role 

M=Models 
 


