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Janar 2018 
 

   Bunker Hill Banner 

                                               

 

Një shënim nga drejtori: 

            Gëzuar Vitin e Ri për të gjithë kur hyjmë në një vit të ri kalendarik të edukimit 
në BHES. 

Janari do të provojë të jetë një kohë e rëndësishme për studentët tanë. Do të ketë 
një sërë testesh të rëndësishme të administruara gjatë rrjedhës së muajit, ashtu si 
gjithmonë; pjesëmarrja do të jetë një prioritet i lartë. Testet SB janë gjithashtu dy 
muaj larg dhe koha mësimore është një komponent kritik për suksesin 
përfundimtar të fëmijës suaj në këtë vlerësim të shtetit. 

Ju lutemi të monitoroni mediat lokale për çdo vonesë në shkollë, shkarkime 
emergjente dhe / ose mbyllje. Ju lutem vini re se një shkarkim i hershëm i 
emergjencës automatikisht do të rezultojë në anulimin e të gjitha programeve dhe 
ngjarjeve pas shkollës, prandaj duhet të vendosen dispozita alternative të kujdesit 
për fëmijët për të llogaritur këtë eventualitet. 

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

                                                                                                              Edukativisht juaji, 

                                                                                Celia Piccochi, Drejtore 

Silleni me përgjegjësi! 

Presim sukses! 

Akti në bashkëpunim! 

   Respekto të gjithë! 

   Qëndro i sigurt! 

     

                        

 

 

Data te rendesishme: 

2 Janar - Rinis shkollor! 
Mirëse u ktheve! 

8 janar - grupi shkollor i 
Bunker Hill, P.I.E (Partnerët në 
Arsim), nga ora 6 deri në 
orën 19; BH Dhoma e 
Konferencave 

15 Janar - Asnjë Shkollë; 
Martin Luther King Jr. 

17 janar - 12:00 pushimi nga 
puna; Zhvillimi Profesional i 
Mësuesit 

23 janari - Fillon Programi 
ESH; 

           RUAJE DATËN!! 

7 shkurt - Bunker Hill feston 
"Muajin e Historisë së Zezë" -
Përfaqësuesi Laserprishëm; 
Koha: ora 6 deri në ora 19:00 
palestra BH 
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Lidhja e prindërve 

Të dashur prindër / kujdestarë, 

Shpresoj që secili të ketë një pushim të sigurtë 
dhe të kënaqshëm të dimrit! 

Çfarë një pjesëmarrje të madhe që kishim për 
Night Movie Movie Movie! Të gjithë u gëzuan 
me të vërtetë. Dua të falënderoj stafin e 
Bunker Hill për dhurimin e shumë çmimeve të 
mrekullueshme "Raffle". Tabela e lotarisë dukej 
e mrekullueshme! Dëshiroj të falënderoj zonjën 
Groppi, si dhe prindërit tanë P.I.E Lori Walling 
dhe Michelle Santiago për dhënien e një dore 
të dobishme. Zonja J. gjithashtu bëri një punë 
fantastike për të dekoruar palestrën për ne !! 

Prindërit / kujdestarët, siç e dini, po përjetojmë 
një mot shumë të ftohtë. Sigurohuni që fëmija 
juaj të vijë në shkollë të veshur me rroba të 
ngrohta. Bari ynë "Lost and Found" aktualisht 
është i mbushur me veshjet / kapelet / 
dorezat. Nëse besoni se fëmija juaj ka humbur 
ndonjë send të veshjeve, ju lutemi të ndaloni 
nga shkolla për të parë përmes koshit. Sendet 
që nuk pretendohen do të dhurohen për 
bamirësi. 

Takimi i ardhshëm ynë i partnerëve në arsim 
(P.I.E) do të zhvillohet të hënën, 8 janar nga 
ora 6 deri në orën 19:00. Nëse jeni të 
interesuar të bëheni anëtar i grupit tonë 
mëmë, thjesht bashkohuni me ne në një nga 
takimet tona të planifikuara. 

Unë vazhdoj të punoj në netët e ardhshme të 
familjes dhe punëtoritë për pjesën e mbetur të 
vitit shkollor, prandaj lutem vazhdoni të tregoni 
mbështetjen tuaj. Si gjithmonë, nëse ka 
ndonjë pyetje apo shqetësim, mund të më 
kontaktosh gjatë orëve të shkollës në numrin 
574-8183. 

Gëzuar Vitin e Ri !! 

Lidhja juaj e prindërve, 

MaryAnn Petrillo 

   

  
  

MISIONI YNE 

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

mbështeten në pritjet e larta. 

VIZIONI YNE 

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 në mënyrë që t'i përgatisin ata 

për të ardhmen e tyre. 

 

 

PBIS 

PBIS dëshiron të falënderojë anëtarët e stafit 
tonë për dhurimin e çorape për lotari dhe 
studentët tanë për blerjen e biletave. 

Kontributet tuaja ndihmuan që lotari i këtij viti 
të bëhet një fondëzues i madh për PBIS. Urime 

për të gjithë fituesit tanë të çorape! 

Më shumë aktivitete të PBIS janë duke u 
planifikuar, kështu që studentët kujtojnë që të 
vazhdojnë të fitojnë Bucks tuaj Bear kështu që 

ju mund të dyqan në dyqan shkollore dhe të 
marrin pjesë në FUN !! 

KUJDES: 

Silleni me përgjegjësi! 

Presim sukses! 

Akti në bashkëpunim! 

Respekto të gjithë! 

Qëndro i sigurt! 
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Një mesazh i rëndësishëm nga këshilltari 
ynë i pjesëmarrjes! 

Këtu në Shkollën Fillore "Bunker Hill" 
shpresojmë që ju dhe familja juaj të 
vendosen pas pushimeve. Kjo është 
koha e vitit kur dimri merr një taksë për 
ndjekjen e shkollës. Dëbora dhe moti i 
skuqur mund t'i mbajnë prindërit nga 
marrja e fëmijëve të tyre në shkollë. 
Kështu 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 
dëborë apo 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 ka shumë që mund të bëjmë për 
motin, por ka dy hapa kyç që çdo familje 
mund të marrë për të ndihmuar në 
shmangien e mungesave këtë vit. 

1. Zhvilloni plane për të marrë fëmijët tuaj 
në shkollë në motin e dimrit. Kjo mund të 
nënkuptojë kontrollin me familjet e tjera 
që kanë një makinë që mund të 
menaxhojë në dëborë. Lidhu me prindërit 
e tjerë në lagjen tuaj ose klasën e fëmijës 
suaj të cilët mund të ndihmojnë. 

2. Mbani fëmijët tuaj të shëndetshëm. 
Visheni me ngrohtësi për motin e ftohtë 
dhe sigurohuni që ata kanë 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 Pjesëmarrjes, është këtu në Ditën B 
dhe në pasditen e D Ditës. Ju gjithashtu 
mund t'i dërgoni e-mail çdo ditë në 
rharmon@waterbury.k12.ct.us. 

Ne duam që fëmijët tuaj dhe të gjithë 
nxënësit tanë të kenë sukses dhe kjo do 
të thotë të shkosh në shkollë çdo ditë të 
mundshme                    
 

                Bunker Hill                

"STORM" Alert i Ekipit

 

 

  


