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            Shtator 2017 
 

  Bunker Hill Banner 
 

  

Një shënim nga drejtori: 

Të dashur prindër / kujdestarë dhe studentë, 

Në emër të shkollës fillore Bunker Hill, do të doja të përfitoj nga ky 
rast për të mirëpritur nxënësit tanë dhe familjet e tyre. 

Kemi shumë anëtarë të rinj të stafit në këtë vit. Ata janë të gjithë një 
shtesë e mirëpritur për familjen tonë Bunker Hill. Ne të gjithë jemi të 
ngazëllyer për të filluar një shkollë të re; vit. Stafi ynë është gati të 
mirëpresë të gjithë dhe ne e dimë se do të jetë një vit shumë 
produktiv. 

Zonja Wilson - Zëvendëspresidenti ynë dhe mezi pres që të takoj dhe 
të punoj me ju gjatë gjithë vitit të ardhshëm shkollor. 

Faleminderit, paraprakisht, për mbështetjen tuaj të vazhdueshme. 

Edukativisht juaji, 

Celia Piccochi, Drejtore 

 

Një mesazh i rëndësishëm nga infermierja jonë e shkollës: 

Prindërit / Kujdestarët, 

Ju lutemi sigurohuni që të gjithë fizikët për Pre-K. dhe Kopshti i 
fëmijëve janë të datuara për vitin shkollor 2017/2018 dhe testimi i 
plumbit është përfunduar. Të gjithë studentët që kërkojnë inhalatorë 
do të kenë nevojë për një fletë të re të ilaçeve për t'u plotësuar nga 
Doktori dhe inhalatori duhet të sillet nga një prind. Ju lutemi mos 
dërgoni medikamente në shkollë me fëmijën tuaj. Faleminderit per 
mbeshtetjen tuaj.  

Tina Hauser, R.N.  

 

 

      Datat e rëndësishme: 

Dita e Punës 4 Shtator; Asnjë 
shkollë 

12 shtator - Asnjë Shkollë; 
Prof. 

Shtator 20 - Shtëpia e Hapur 
5 deri 7; 4 ½ orë. ditë; 
Shkarkim në orën 1:05. 
Panairi i Librit gjatë Shtëpisë 
së Hapur; Vendndodhja: 
Gjimnazi 

21 Shtator - Panairi i Librit; 9: 
00-2: 00 

22 Shtator - Panairi i Librit; 9: 
00-2: 00 

23 shtator - Festimi "Qytetar i 
gjerë" i mbledhjes kulturore; 
(Data e shiut: 24 shtator) Më 
shumë informacion do të 
dërgohet në shtëpi. 

27 shtator - 4 ½ orë. ditë; 
01:05; Prof. 

Shikoni faqen e internetit të 
Qarkut në 
www.waterbury.k12.ct.us      
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                            Behave Responsibly!   The PBIS Te  

                                 

                       THE PARENT LIAISON LINK 

Welcome Back Bunker Hill families and I hope 
everyone had an enjoyable summer!   

During the school year, I will be hosting many events 
you and your child will be invited to attend.  In order 
to comply with our district and school improvement 
plans, many of our activities will be academically 
based.  Learning together can and will be fun! 

During our Open House (September 20), I will be 
running our Scholastic Book Fair in the gymnasium .  It 
will also run  from 9 to 2pm on Sept. 21 and Sept. 22.  
Notices will be going home.  I will be asking for parent 
volunteers  to help run the Book fair. 

A City-Wide cultural celebration ,”The Gathering” will 
be taking place on Saturday, September 23.  Bunker 
Hill School participated in the parade last year and 
we will be marching again this year.  A sign-up form 
will be going home with all of the important details. 

My main purpose at Bunker Hill School is to 
encourage and strenghten family engagement at 
Bunker Hill School and there are many ways you can 
get involved.   One way would be to join our Home 
and School group.  There will be monthly P.I.E. 
meetings (Partners in Education) where we will discuss 
and plan school activities, fundraisers, etc. Volunteer 
whenever you can in your child’s classroom  or help 
with school functions.  Also,try to make an effort when 
you can to bring your child to any after school 
activities.  With your help, I know we can make the 
2017/2018 school year a successful one. 

If there are any questions or concerns, please feel 
free to call me during school hours or you can visit the 
school between 9am and 3pm.  I am located in the 
main office and would be happy to assisit you any 
way I can.   

Your Parent Liaison, 

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 
arsimimin që u ofrohet studentëve 
tanë në mënyrë që t'i përgatisin ata 
për të ardhmen e tyre. 

                     

                      

                    PBIS 

Në Bunker Hill School, studentët 
marrin "Bear Bucks" kur ata kapen si 
të mirë. Kapur duke u mirë varion nga 
ecja në korridor, pastrimi pas drekës, 
ose sjellje të tjera pozitive që nxënësit 
mund të përfundojnë gjatë ditës së 
tyre të shkollës. Raffles, ngjarje të 
veçanta dhe çmime janë në 
dispozicion për studentët që fitojnë 
"Bear Bucks". Mos harroni në Bunker 
Hill School, ne 

    Silleni me përgjegjësi! 

    Presim sukses! 

    Akti në bashkëpunim! 

    Respekto të gjithë! 

    Qëndro i sigurt! 

                            Ekipi i PBIS  
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       Njihuni	me	Stafin	Mbështetës	

Fillimi	i	vitit	shkollor	është	emocionues	pasi	
nxënësit	fillojnë	shkollën	një	vit	më	të	vjetër	
me	një	mësues	të	ri.	Shumica	e	studentëve	
përshtaten	mirë	dhe	krijojnë	miq	të	rinj.	
Studentët	e	tjerë	i	gjejnë	ndryshimet	
sfiduese.	Ata	mund	të	përjetojnë	vështirësi	
në	bërjen	e	miqve	ose	në	gjetjen	e	ngarkesës	
së	re	të	punës	sfiduese.	Bisedoni	me	birin	ose	
vajzën	tuaj	dhe	gjeni	se	si	po	bëjnë.	
Mbështetni	ata	në	zgjidhjen	e	problemeve	të	
situatave	sfiduese.	Nëse	mendoni	se	mund	të	
jetë	e	nevojshme	ndihma	shtesë,	kontaktoni	
mësuesin	e	fëmijës	suaj	dhe	/	ose	personelin	
ndihmës	në	shkollë.	Ne	jemi	gjithmonë	atje	
për	të	siguruar	që	çdo	student	lulëzon.	

Mark	Schuck,	psikolog	i	shkollës	

	

Këshillimi	i	ofruar	në	kuadër	të	Shkollës	Fillore	
Waterbury	është	projektuar	të	jetë	
parandaluese	dhe	zhvillimore.	Në	Bunker	Hill,	
aftësitë	mësohen	në	mënyra	të	ndryshme	siç	
janë	terapia	me	luajtje	ose	bisedë	në	grupe	të	
vogla	dhe	përmes	këshillimit	individual.	Fëmija	
juaj	mund	të	ftohet	të	marrë	pjesë	në	një	grup	
shumë	informal	"grupi	drekë"	gjatë	gjithë	vitit	
me	vete	dhe	këshilltarin	e	udhëzimeve	si	një	
mënyrë	pozitive	për	të	bashkëvepruar	me	
kolegët	dhe	të	rriturit.	Anëtarët	e	ekipit	të	
stafit	mbështetës	kuptojnë	dhe	punojnë	me	një	
sërë	nevojash	të	ndryshme,	duke	përfshirë:	
ankthin,	ndërtimin	e	aftësive	sociale,	
rregullimin	e	emocioneve	dhe	përpunimin	e	
sfidave	akademike	dhe	të	sjelljes.	Do	të	doja	të	
merrja	kohë	për	të	mirëpritur	secilin	prej	jush	
në	një	vit	të	ri	shkollor.	Ju	lutem	mos	ngurroni	
të	më	kontaktoni	me	ndonjë	pyetje	apo	
shqetësim	që	mund	të	keni.	Ne	gjithashtu	
kuptojmë	se	gjatë	gjithë	vitit	mund	të	ndodhin	
ndryshime	në	jetën	tuaj	familjare.	Mos	hezitoni	
të	më	telefononi;	Do	të	doja	t'ju	takoj	në	
Shtëpinë	tonë	të	hapur	në	mes	të	shtatorit,	
përveç	mbajtjes	së	një	forme	të	hapur	të	
komunikimit.	Faleminderit	që	keni	marrë	kohë	
për	ta	bërë	vitin	e	fëmijës	suaj	të	suksesshëm.	

Z.	Jeffrey	Heintz,	punonjës	social	

 

 

        

Të ndjekësh shkollën çdo ditë 
dërgon mesazhin se shkolla është e 
rëndësishme - se të mësuarit është 
e rëndësishme. Ai siguron fëmijën 
tuaj një ndjenjë të arritjes dhe një 
ndjenjë krenarie. Kjo lejon që 
fëmija juaj të jetë një anëtar 
produktiv i një grupi. 

Kur një fëmijë qëndron në shtëpi ai 
ose ajo mungon më shumë se 
akademikë. Ata mungojnë në 
mundësinë për të marrë pjesë në 
një përvojë të përbashkët. Kur 
kthehen, të gjithë të tjerët në 
klasë e dinë se çfarë ka ndodhur 
dje dhe fëmija juaj nuk e bën. Ai 
ose ajo mund të ndjehet e lënë 
jashtë. 

Fëmijët mësojnë më shumë se sa të 
lexojnë dhe të shkruajnë. Në 
shkollë mësojnë se si të marrin 
pjesë në një grup, si të ndajnë dhe 
të bashkëpunojnë me të tjerët. Ata 
mësojnë se si të zgjidhin konfliktet 
dhe si të zhvillojnë miqësi. 

Dërgo fëmijën tuaj në shkollë çdo 
ditë. Kjo bën një ndryshim. 

  Rebecca Harmon, Këshilltare e    
Pjesëmarrjes 

 


