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  Bunker Hill Banner 
 

  

Një shënim nga drejtori: 

    Të dashur prindër / kujdestarë dhe studentë, 

Qershor shënon fundin e një viti tjetër shkollor, fillimin e pushimeve 

verore dhe një periudhë emocionesh të përziera. Ndërsa parashikojmë 

tranzicionin që vera tregon, ne gjithashtu e konsiderojmë faktin se i njohur 

është duke kaluar në të ri. Dëshiroj më së shumti fat për nxënësit tanë të 

klasave të pestë dhe besim që ata do të vazhdojnë të përfaqësojnë familjet, 

miqtë dhe shokët e klasave të vjetra dhe mësuesit nga shkolla fillore 

Bunker Hill në mënyrën që ne kemi pritur gjithmonë prej tyre; si studentë 

të vegjël të rinj që jemi krenarë t'i quajmë studentët e shkollës sonë. 

Keni një verë të sigurt dhe të këndshme plot me argëtim, diell, lexim dhe 

relaksim me familjet tuaja. 

Edukativisht juaji, 

Celia Piccochi, Drejtore                                                                                  

 

                                

        Shikoni faqen tonë të internetit në www.waterbury.k12.ct.us/bun 

 

 

 

 

  

Data te rendesishme 

8 qershor - Orientimi i kopshtit të 

fëmijëve; 9 deri 9:45 am Cafeteria e 

BH 

Dita e Fushës së 8 qershorit në BH 

Qershor 11 - P.I.E. Planifikimi i 

takimeve / Granteve 6 deri në 7 

pasdite 

Qershor 19 - 5 Grade "Fun" Dita 

21 qershor - Dita e fundit e shkollës; 

Shkarkimi është në orën 12. 

27 gusht - Dita e parë e shkollës 
2018/2019            
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                Lidhja e prindërve 

Viti shkollor 2017/2018 është gati të 

përfundojë. Shumë ngjarje të mrekullueshme 

u zhvilluan këtë vit shkollor dhe unë jam 

shumë mirënjohës për stafin e Bunker Hill dhe 

për familjet tona që ndihmuan në 

mbështetjen e këtyre ngjarjeve. 

Bunker Hill do të ketë disa përmirësime për 

vitin e ardhshëm shkollor. Një nga këto 

përmirësime është një Këshill i Qeverisjes së 

Shkollave. Shumë nga ju morët pjesë në Ice 

Cream Social ku ju janë dhënë informacione 

për këtë. Nëse jeni të interesuar të bëheni 

anëtar, ju lutem më kontaktoni për më 

shumë informacion. 

Orientimi i kopshtit do të mbahet më 8 

qershor nga 9 deri në 9:45 në Cafeteria e BH. 

P.I.E. e fundit e Bunker Hill do të mbahet më 

11 qershor, nga ora 6 deri në orën 19:00. Unë 

shpresoj se ju mund të merrni pjesë. Nëse 

dëshironi të bëheni pjesë e PTO-së së re të 

Bunker Hill për vitin e ardhshëm shkollor, ju 

lutem më kontaktoni. 

Një falenderim i veçantë duhet të shkoni te 

prindërit e Bunker Hill, Lori Walling dhe 

Michelle Santiago për të gjithë ndihmën dhe 

mbështetjen e tyre. Ata ishin shumë të 

rëndësishëm në planifikimin dhe ekzekutimin 

e shumë aktiviteteve tona këtë vit. Unë jam 

gjithashtu i trishtuar që duhet të them 

lamtumirë Lori pasi ajo dhe vajza e saj 

Abbygail do të shkojnë në klasën e 6-të. Të 

gjithë ne në Bunker Hill dëshirojmë Lori, 

Abbygail dhe familjen shumë sukses! 

Së fundi, për të gjithë nxënësit tanë të klasës 

së pestë që braktisin shkollën Bunker Hill, dua 

të them se ka qenë një kënaqësi e madhe të 

njohësh të gjithë. Unë dua që ju të përpiqeni 

gjithmonë të jeni më të mirët që mund të jeni 

dhe unë uroj secilës prej jush fat të mirë 

dhe shumë sukses. 

 

Për të gjithë nxënësit tanë, të ketë një verë të 

sigurt dhe të kënaqshme dhe për studentët 

tanë të kthehen në vjeshtë, unë pres që një 

vit i madh 2018/2019. 

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 mëdha.       

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 

Viti shkollor po fillon të mbyllet dhe disa 

aktivitete të PBIS në fund të vitit janë 

duke u planifikuar. 

Ne duam sa më shumë nxënës të jetë e 

mundur duke shijuar festimet, prandaj 

prindërit / kujdestarët inkurajojnë fëmijën 

tuaj për të fituar "Bear Bucks" të tyre. 

Studentët kujtojnë: 

Silleni me përgjegjësi! 

Presim sukses! 

Akti në bashkëpunim! 

Respekto të gjithë! 

Qëndro i sigurt! 

Ekipi i PBIS                    
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Një mesazh i rëndësishëm nga 

infermierja jonë e shkollës: 

Pushimi i verës është pothuajse 

këtu! 

Prindërit / kujdestarët e nxënësve 

që hyjnë në klasën e 6-të, ju lutemi 

të planifikoni fizikun e fëmijës 

suaj. 

Gjithashtu, një kujtesë për 

prindërit e nxënësve me ilaçe në 

shkollë: 

• Të gjitha medikamentet duhet të 

merren në ditën e fundit të 

shkollës, që është 21 qershor. Ju 

lutemi të vini deri jo më vonë se 

12.00. 

• Medikamentet që nuk merren do 

të shkatërrohen. 

• Nëse fëmija juaj është duke 

ndjekur shkollën verore; mjekimi 

duhet të sillet në atë shkollë nga 

prindi ose kujdestari. 

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi 

telefononi në zyrën e infermieres 

203-574-8302. 

Tina Hauser, RN 

 

      

 

                   

 

Ceremonia e "Superintendent's 

Award" u mbajt më 10 maj në 

Kennedy High School. Në emër të të 

gjithëve në Bunker Hill School, ne do 

të dëshironim të përgëzojmë Ethan 

Hastings nga klasa e 5-të e Z. Cruess. 

Ai ishte marrësi i Bunker Hill këtë vit 

dhe mori një çmim "Certifikata e 

Ekselencës". Keep up punën e madhe 

Ethan dhe ne ju uroj suksese të 

shumta në të gjitha përpjekjet tuaja të 

ardhshme! 

Konferenca "Leadership Leadership" i 

DPAC u mbajt më 18 maj në NVCC. 

Çdo vit Këshilli Këshillimor i Prindërve 

të Qarkut kërkon çdo shkollë në 

rrethin që të zgjedhë një prind për të 

marrë një "Çmim për Lidershipin e 

Prindërve". Më jep kënaqësi të njoftoj 

se Michelle Santiago ishte marrësi i 

çmimit të këtij viti. Michelle u bë 

anëtare e grupit P.I.E të Bunker Hill 

dhe ishte shumë i dobishëm në 

planifikimin dhe zbatimin e 

aktiviteteve të këtij viti në shkollë. Znj. 

Santiago shërben si një model i 

rëndësishëm për angazhimin familjar 

dhe ne jemi kaq me fat që ta kemi në 

Bunker Hill!School!  

             

 

 

 


