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  Bunker Hill Banner 
 

  

Një shënim nga drejtori: 

Pranvera është këtu dhe kështu është riti vjetor i kalimit nga një 

shkallë në tjetrën. Ju lutemi të kontaktoni shkollën nëse keni ndonjë 

pyetje apo shqetësim lidhur me statusin akademik / frekuentimin e 

fëmijës / fëmijëve tuaj. 

Informata të vlefshme po dërgohen në shtëpi rregullisht me nxënës, të 

shqyrtohen nga prindërit / kujdestarët, në fund të ngjarjeve të vitit 

shkollor, kërkesat e promovimit dhe datat e shkollës së verës. 

Vëmendja juaj ndaj këtyre njoftimeve do të ndihmojë për të siguruar 

një tranzicion të qetë për fëmijën tuaj. 

Përsëri, faleminderit që ishit një anëtar i çmuar i komunitetit tonë të 

të mësuarit. 

Edukativisht juaji, 

Celia Piccochi. kryesor               

                                                          

                                                                                  
 

                                

 

 

 

 

 

  

         Data te rendesishme 

Kampanja e 1 Majit me ngjyrë blu 

vazhdon; $ 1,00 Donacion; Fundi 

25 Maj 

8 Maj - Fundraiser i Ditës së Nënës 

fillon 

9 Maj - Testimi i Vizionit të Klubit të 

Luanit për notat Pre-K, Kopshti i 

fëmijëve dhe Klasa 1. 

Fundi i Fundit 11 Maj - Dita e Nënës 

15 maj-SmileBuilders 

Largimi nga 16 deri në 12 pasdite; 

Mësues PD 

Maj 17-SmileBuilders 

18 maj - Konferenca e Lidershipit 

të Prindërve në NVCC; 8 deri në 

1:30 

22 Maj - "Ice Cream Social" "Ejani 

të mësoni rreth Këshillit të 

Qeverisjes së Shkollave në Bunker 

Hill". 6 deri në 7 pasdite 

   28 Maj - Dita e Përkujtimit; Asnjë 

shkollë 

   30 Maj - Dita e Hat-it për të 
përfituar nga Shoqëria e Leukemia 

/ Limfoma 

   31 Maj - Maratonën e Kidit në 

Parkun e Bibliotekës; (Data e shiut: 

5 qershor); Regjistrimi: 4: 45 deri 

5:15; Mini-paradë: 5:30; Maratona 

6 deri 7pm 
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Lidhja e prindërve 

Dëshiroj të falënderoj shumë familje 

që u regjistruan dhe morën pjesë në 

Prillin e Konferencave të Prindërve / 

Mësuesve. Ne patëm një pjesëmarrje 

të madhe! 

 Ngjarja e Komunitetit Bunker Hill me 

Tinker, Carrington, Driggs, Rotella, 

Gilmartin dhe Westside Middle School 

ishte një sukses i madh. Shpresojmë 

që të gjithë shfrytëzuan të gjithë 

informacionin e madh që u bë në 

dispozicion të familjeve tona dhe i di 

që fëmijët me të vërtetë kanë gëzuar 

shfaqjen Laser. 

BH do të shesë "Beautiful" Roses druri 

vetëm në kohë për Ditën e Nënës. 

Shitja do të fillojë më 8 maj. Një 

fluturues do të shkojë në shtëpi. 

Konferenca e Lidershipit të Prindërve 

po zhvillohet të premten, më 18 maj. 

Më shumë informacion rreth kësaj 

ngjarjeje do të shkojë në shtëpi. Unë 

shpresoj se ju planifikoni të merrni 

pjesë. 

Një Këshill i Qeverisjes së Shkollave po 

vjen në BH për vitin shkollor 2018-2019. 

Bashkohu me ne në "Ice Cream 

Social" tonë më 22 Maj për të mësuar 

më shumë për këtë. Informacioni do 

të shkojë në shtëpi. 

30 maj do të jetë "Hats Off Day" për të 

përfituar Leukemia / Lymphoma 

Society. Donacionet prej $ 1.00 ose 

më shumë do të mblidhen për të 

mbështetur këtë 

Maji është një muaj shumë i zënë në 

Bunker Hill, prandaj ju lutemi referojuni 

shpesh këtij buletini dhe shikoni në 

dosjen e fëmijës tuaj çdo ditë për çdo 

fletushkë ngjarjeje që do të shkojë në 

shtëpi. 

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 

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: 

Për prindërit e nxënësve në klasën e 

5-të: Mos harroni të planifikoni 

fizikun e klasës së 6-të të fëmijës 

suaj. Faleminderit 

      

REMINDER 

Testimi i Bilanci më i Madh i klasës 

4 do të përfundojë të premten, 

më 4 maj. 

Orari i klasës 5 është si më poshtë: 

2 maj - 4 maj Shkenca 

7 Maj - 11 Maj - Leximi 

14 Maj - 18 Maj - Math 

 

                

              

             Pikat e Pjesëmarrjes 

  Fakt: Pjesëmarrja e dobët mund 

të ndikojë në aftësinë e studentit 

për të lexuar në klasën e tretë. 

Fakt: Pjesëmarrja e dobët mund 

të ndikojë në aftësinë e studentit 

për të lëvizur në nivelin e 

ardhshëm të klasës. 

Fakt: Nga klasa e 6-të, mungesa 

kronike bëhet treguesi kryesor për 

braktisjen e shkollës së mesme. 

Fakti: mungesat e justifikuara dhe 

të paarsyeshme kanë të njëjtin 

efekt negativ në suksesin e 

studentëve. 

Fakti: Kur një student përmirëson 

pjesëmarrjen e tyre, ata 

përmirësojnë mundësinë e tyre 

për t'u diplomuar. 

"Arsimi është arma më e fuqishme 

që mund të përdorni për të 

ndryshuar botën", Nelson 

Mandela 

Vetëm disa javë të tjera të 

shkollës - le t'i bëjmë ato të 

llogariten! Trego çdo ditë, në 

kohë! 

 

 


