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                Prill 2018 

                                            

   Bunker Hill Banner 
 

  

Një shënim nga drejtori: 

Pranvera është këtu! Ju lutem vini re se ne jemi ende duke 

vazhduar me Testimin e Bilancit Smarter për klasat 3, 4 dhe 5. 

Orari i testimit është si më poshtë, por mund të jetë subjekt i 

ndryshimit nëse kemi vonesa në shkolla dhe anulime. 

Nota 3- Prill 3 deri 6 Prill - Leximi 

9 prill - 13 prill - Math 

Nota 4-prill 24 deri 27 prill - Leximi 

            30 prill - 4 prill - Matematikë 

Klasa 5- 2 maj deri 4 maj - Shkenca 

7 Maj - 11 Maj - Leximi 

14 Maj - 18 Maj - Math 

Ju lutemi të monitoroni pjesëmarrjen dhe statusin akademik të 

fëmijës tuaj / fëmijëve, teksa afrohemi me mbylljen e një viti 

tjetër shkollor. 

I uroj të gjithëve një pushim pushimi pranverë të kënaqshme, 

qetësuese dhe të merituar. 

Edukativisht juaji, 

Celia Piccochi, Drejtor 
 

 

Data te rendesishme: 

Prill 5- Familja "Fun" Night; 

"Le të Zumba" nga ora 17:30 

deri në orën 18:30 

Prill 9-PBIS "Lotari" Pranvera 

fillon 

Prill-11 prill Shkarkimi; 

Prindërit / Mësuesit 

Konferencat 5 deri në 7 

pasdite 

12 prill - Ngjarje në 

Komunitet në Shtëpinë e 

Shtëpisë Chase 5 deri në 7 

pasdite 

Prill 13 - PBIS "Fundi i 

Pranverës" përfundon 

Prill 16 - 20 prill - Pushimi i 

Pranverës 

Ritmi i grupit të klasës së 24 

deri më 5 prill 

25 prill - 12:00 pm Shkarkimi 

26 prill-P.I. Takim; 6 deri në 7 

pasdite 

              RUAJE DATËN!! 

18 Maj - Konferenca e 

Lidershipit Prind; 8 deri në 

1:30 në NVCC. 
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                            Behave Responsibly!   The PBIS Te

                                 

Lidhja e prindërve LINK 

Të dashur prindër / kujdestarë, 

Në këtë buletin ju do të gjeni orarin e testimit të Bilanci 

më i Fuqishëm për klasën tonë të 3-të, 4-të dhe 5-të. Ju 

lutemi të bëni çdo përpjekje për ta marrë fëmijën / 

fëmijët tuaj në shkollë në kohë dhe se ai / ajo është i 

përgatitur, i gatshëm për shkollë. 

Më 27 mars ne mbajtëm një Natë për Literacy. Dua të 

falenderoj familjet që dolën për të parë autorin dhe 

poetin e fëmijëve, Leslie Bulion. Ne e shijuam atë duke 

folur për aventurat e saj të shumta dhe si i përdor këto 

përvoja në krijimin e tregimeve dhe poezive të saj. Çdo 

fëmijë mori një libër "të lirë" të nënshkruar nga autori 

dhe paraqiti një fotografi me të. Ishte e 

mrekullueshme!! 

                                 Ruaje datën!! 

Më 5 prill kemi instruktor Zumba, Cherrie Lamb që vjen 

në Bunker Hill për një "Fun", "Family" "Fitness" Night. 

Kjo është një stërvitje e madhe për të gjitha moshat, 

prandaj sillni gjithë familjen. Ajo do të zhvillohet në 

palestrën tonë nga ora 17:30 deri në orën 18:30 

Vitin e kaluar ne patëm një pjesëmarrje kaq të madhe. 

Le ta bëjmë këtë edhe këtë vit! 

Partneriteti i Bunker Hill me shkollat tona fqinje 

(Carrington, Tinker, Driggs, Rotella, Gilmartin dhe West 

Side Middle School) do të ketë një ngjarje të 

Komunitetit më 12 prill në Shtëpinë e Shtëpisë Chase 

nga ora 5 në 7:00. Më shumë informata për këtë do të 

shkojnë në shtëpi. 

   

Do të ketë shumë aktivitete që do të zhvillohen nga 

ora deri në qershor. Prindërit, qëndroni të përfshirë dhe 

si gjithmonë, nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim. 

Ju lutem mos ngurroni të më telefononi në 203-574-

8183. Gjithkush ka një pushim të kënaqshëm dhe të 

sigurt në pranverë !!                                     

                                                                                             

  

    

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 do të ketë "Raundin e 

Pranverës" të Shportës nga 9 

prilli deri në 13 prill. Biletat 

janë .25 cent secili ose 5 për $ 

1.00. Ka një limit maksimal 

prej $ 5.00. 

Studentët kujtojnë: 

    Silleni me përgjegjësi! 

    Presim sukses! 

    Akti në bashkëpunim! 

    Respekto të gjithë! 

    Qëndro i sigurt! 

Ekipi i PBIS                   
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Prill-maj, nxënësit tanë të klasës së 

tretë, të katërt dhe të pestë do të 

kryejnë testimin e ekuilibrit më të 

mençur. Këtu janë disa këshilla të 

rëndësishme për të ndihmuar fëmijën 

tuaj të jetë gati test: 

1. Ju lutemi sigurohuni që ata të hanë 

një mëngjes të mirë dhe që të marrin 

shumë pushim çdo natë. 

2. Sigurohuni që ata të bëjnë detyrat 

e shtëpisë së tyre në baza ditore. 

Pjesa më e madhe e punës që po 

shkon në shtëpi me fëmijën tuaj është 

shqyrtimi i testeve dhe puna 

përgatitore. 

3. Është e rëndësishme që fëmija juaj 

të ketë frekuentim të mirë dhe të 

mbërrijë në shkollë në kohë. 

Mbështetja dhe inkurajimi juaj pritet 

shumë gjatë kësaj kohe. 

Le të punojmë së bashku që të 

sigurojmë që secilit fëmijë t'i jepet çdo 

mundësi për të bërë më të mirën e tij 

ose të saj në Testin e Bilanci më të 

Fuqishëm. 

Lidhja juaj e prindërve, 

MaryAnn Petrillo

 

     

Pikat e Pjesëmarrjes 

Prilli fillon testimin e Bilanci më i 

Fuqishëm. Kjo e bën edhe më të 

rëndësishme se kurrë që nxënësit 

tanë të shkojnë në shkollë çdo 

ditë. 

Testimi i standardizuar lejon që 

shkollat të kenë qasje të duhur në 

progresin e secilit nxënës. Edukimi 

i fëmijës suaj është i rëndësishëm 

për të gjithë ne. Ne duam të 

sigurohemi që çdo student po merr 

mësimin e duhur. 

Që kjo të jetë e mundur, është 

thelbësore që studentët të marrin 

pjesë në të gjitha testimet. 

Mungon një ditë testimi mund të 

rezultojë në një mundësi të humbur 

për të plotësuar nevojat individuale 

të fëmijës suaj akademik. 

Kur punojmë së bashku, përfiton 

fëmija juaj! 

"80% e suksesit po shfaqen." - 

Drejtori / Aktori Woody Allen 

 


