
 
 

25 qershor 2020 

Te dashur nxenes te Shkollave te Mesme, Prinder dhe Familjare: 

Shkollat Publike të Waterbury kane kenaqesine të njoftojnë se disrikti ka marrë 6,000 kopje të               

tre librave kulturore për nxënësit e shkollave të mesme. Ky dhurim bujar e ka zanafillen nga një                 

bashkëpunim midis senatorit amerikan Chris Murphy, RJ Julia Booksellers me qendër në            

Madison, Read to Grow dhe qindra donatorëve individualë.  

Tre librat nga të cilët mund të zgjedhin studentët janë: I Am Not Your Perfect Mexican                

Daughter, All American Boys and Dear Martin. Të gjithe librat qe kemi zgjedhur trajtojne tema               

aktuale të rëndësishme që ndikojnë në kombin tonë dhe ne studentët tane. Duhet te keni               

parasysh që të tre tekstet jane shkruar me nje gjuhë të kuptueshme. Megjithëse librat nuk janë                

të detyrueshëm per t’u lexuar, ne ju rekomandojmë të zgjidhni një libër, i cili u ngjall me shume                  

interes dhe të shkoni ta merrni ate në shkollën tuaj. Të tre tekstet janë në dispozicion, por                 

numri i tyre eshte i kufizuar! Studentët që paraqiten herët, do të kenë një shans më të madh                  

për të marrë librin e tyre te zgjedhur. Librat do të jenë në dispozicion për t’u marre në shkollën                   

tuaj të mesme, çdo të martë dhe të mërkurë nga ora 9:00 e mëngjesit deri në orën 12:00 në                   

drekë, duke filluar nga e marta e ardhshme ne daten 30 qershor. 

Me poshte po japim nje pershkrim te shkurter te secilit liber: 

Dear Martin nga Nic Stone 

Justyce McAllister është një fëmijë i mbarë, një student qe meson shume, dhe gjithmonë eshte i                

gatshem për të ndihmuar shoket —por asnjë nga kjo nuk ka rëndësi për oficerin e policisë që                 

thjesht i vuri prangat. Pavarësisht se la lagjen e tij pas, ai nuk mund t'i shpëtojë turpit nga                  

ish-bashkëmoshatarët ose talljes nga shokët e tij të rinj të klasës. 

Justyce shfleton mësimet e doktor Martin Luther King Jr. për te marre nje përgjigje. Por a                

qëndrojnë me ato? Ai fillon me një ditar te Dr. King për te zbuluar me shume. 

Me pas vjen nje dite kur Justyce del me makinë me mikun e tij më të mirë Manny, dritaret u                    

happen, zeri i muzikes u ngrit shume duke shkaktuar keshtu zemërimin e një polici të bardhë qe                 

ndodhej prane tyre, cili e kishte mbaruar sherbimin. Fjalet marrin zjarr. Fillojne te shtenat.              

Justyce dhe Manny vihen ne shenjester. Në pasqyren e mediave, është Justyce ai që u sulmua. 



 
 

I Am Not Your Perfect Mexican Daughter nga Erika Sánchez 

Vajzat e mira meksikane nuk shkojnë në kolegj. Dhe ato nuk ikin nga shtëpia e prindërve të tyre                  

pasi mbarojne shkollën e mesme. Vajzat e mira meksikane nuk braktisin kurrë familjen e tyre. 

Por Julia nuk është vajza juaj e përsosur meksikane. Ajo vajze ishte modeli i Olgës. 

Pas një aksidenti tragjik në rrugën më të ngarkuar me trafik në Chicikago, largohet nga jeta Olga                 

dhe Julia mbeti pas per te mbledhur pjeset e copëtuara të familjes së saj. Dhe askush nuk duket                  

se e pranon që dhe Julia po vuan gjithashtu. Përkundrazi, nëna e saj duket se e kanalizon                 

pikëllimin e saj për të treguar me çdo mënyrë të mundshme që Julia nuk eshte ajo qe duhet te                   

jete. 

Por nuk kaloi shumë kohë kur Julia zbulon se Olga mund të mos ketë qenë aq perfekte siç e                   

mendonin të gjithë. Me ndihmën e shoqes së saj më të mirë, Lorena, dhe dashurisë së saj të                  

parë (e para qe kishte), Connor, Julia ka vendosur qe ta zbulojë. A ishte vërtet Olga ajo që                  

dukej? Apo ka pasur më shumë ne historinë e motrës së saj? Sido që të kete qene, si mund Julia                    

te kete provuar të jetojë në një menyre qe dukej e pamundur. 

All American Boys nga Jason Reynolds dhe Brenden Kiely 

Autorët e vlerësuar kritikë Jason Reynolds dhe Brendan Kiely kanë bashkuar forcat për të              

shkruar një roman shpërthyes të ri, All American Boys, të frymëzuar nga ngjarjet e fundit dhe                

nga debati kombëtar për brutalitetin e policisë. 

Rashad Butler dhe Quinn Collins janë dy të rinj, një i zi dhe një i bardhë, ku jeta e të cilëve                     

ndryshohet përgjithmonë nga një akt ekstrem brutal i nje polici. Rashad zgjohet në një spital.               

Quinn pa se si ai arriti atje. Dhe kështu ai filmoi me kamera nje video te policit duke rrahur ne                    

menyre te pakuptimte Rashadin në trotuar. Kështu fillojn All Boys Boys, shkruar në të njëjtën               

kohë nga dy talentet tona të mëdha te letersise, Jason Reynolds dhe Brendan Kiely. Historia               

tregohet në perspektivat alternative të Rashad dhe Quinn, pasi ato mberthehen nga            

komplikimet që vijne nga ky moment i dhunshëm dhe behet jehone në familjet, shkollën dhe               

qytetin e tyre. Per gjatë një jave, Rashad përpiqet të gjejë forcën për të pranuar rolin e tij si                   

figure simbolike ne pergjigje te komunitetit ndaj brutalitetit të policisë, dhe Quinn përpiqet të              

vendose se ku bën pjesë në qytetin qe ndahet në mënyrë të hidhur nga dallimi racor. Në fund të                   

fundit, të dy tregimet enden përsëri, në momentin kur të dy djemtë, tani të ndryshuar, mund të                 

shohin njëri-tjetrin - hapin e parë për shërimin dhe mirëkuptimin në një vend ende me  



 
 

padrejtësi te medha racore. Reynolds shkruan me fjalet e Rashad, dhe Kiely ka marre fjalet e                

Quinn. 

Jemi të entuziazmuar të ofrojmë këtë mundësi për t'u përfshirë në të menduarit kritik dhe ne                

lexim per studentët tanë. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër në lidhje me gjetjen e librave, ju lutemi                 

kontaktoni shkollën tuaj. 

Sinqerisht,  

 
 

Dr. Verna D. Ruffin 

Superintendente e Shkollave  

 
 

 

 

Darren Schwartz 
Shefi i Zyres Akademike 

 

 

 


