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DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 301 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

 
THOMAS E. KNUDSEN 
SUPERINTENDENT I PERKOHSHEM  DHE SHEF I RIMEKEMBJES 
  

23 Gusht, 2012 
Prindërve të : 
Child’s First and Last Name 
Street Address 1 
Street Address 2 
Philadelphia, PA ZIP 
 
Shkolla  # _____________________(School Number) 
   
I/Të dashur Prind(ër) ____________________(School): 
 
Ky raport është një përmbledhje e rezultateve të Progresit Adekuat Vjetor (AYP) të  ____________________(School). Progresi Adekuat Vjetor  
shërben për matjen e synimeve që ka çdo shkollë për përmirësimin e rezultateve, në pajtim me Ligjin Federal “Asnjë Fëmijë të mos ngelet 
Mbrapa” (NCLB), të vitit 2001. Qëllimi i AYP, është që të sigurojë se të gjithë nxënësit, kanë aftësi në matematikë dhe lexim, që i përgatit ata për 
të ardhmen. Që një shkollë të arrijë “kërkesat e AYP”, duhet që nxënësit e saj të arrijnë synimet në tre fusha: (1) Rezultatet Mësimore, (2) 

Pjesëmarrja nëTeste-numri i nxënësve të testuar dhe (3)Frekuentimi (për shkollat pa klasa  të 12
ta

 ) ose Diplomimi (për shkollat e mesme). 

____________________ (School)  (bëri/DID    nuk bëri/DID NOT)  Progres Adekuat Vjetor (AYP). ____________________(School) është 
________________(Actual School Improvement Status) në vitin  2012-2013 bazuar në treguesit e mëposhtëm të  AYP në vitin mësimor  
2011-2012 : 
 
 
 
 
 
 
Nëse keni pyetje rreth statusit të AYP  të shkollës, ju lutemi kontaktoni direkt shkollën. 
 
Si është  ____________________(School) krahasuar me shkollat e tjera të Drejtorisë dhe të Shtetit për vitin 2012, në Sistemin e 
Vlerësimit të Shkollave të Pensilvanisë(PSSA) 

 

Synimi i 
Shtetit në 
Lexim 
72% 

% e 
Nxënësve në 
total, në 
nivelin I Aftë 
ose I 
Avancuar 

% e Racës 
së 
Zezë/Afrika
n Amerikan 
jo-Hispanik 
në nivelin 
I Aftë 
ose I 
Avancuar  

% e Racës 
Latino/Hispanike  
në nivelin 
I Aftë 
ose I Avancuar 

% e Racës 
Aziatike/Ishujt e 
Paqësorit në 
nivelin 
I Aftë 
ose I Avancuar  

% e Racës 
së Bardhë 
në nivelin 
I Aftë 
ose I 
Avancuar  

% e Racës së 
përzier/etnisë 
së përzier, në 
nivelin 
I Aftë 
ose I 
Avancuar  

% e 
nxënësve 
IEP/Edukim 
Special në 
nivelin I Aftë 
ose I 
Avancuar 

% e 
Nxënësve 
që Mësojnë 
Anglisht 
(ELL) në 
nivelin I Aftë 
ose I 
Avancuar 

% e nxënësve 
me Mangësi 
Ekonomike në 
nivelin I Aftë 
ose I Avancuar 

SCHOOL          

Drejtoria          

Të 
dhënat e 
Pensilva
nisë nga  
PSSA 
2011 

       

  

 
Synimi i 
Shtetit në 
Matemati
kë 
67% 

% e 
Nxënësve 
në total, në 
nivelin I Aftë 
ose I 
Avancuar 

% e Racës 
Zezë/Afrikan 
Amerikan jo-
Hispanike në 
nivelin 
I Aftë 
ose I 
Avancuar 

% e Racës 
Latino/Hispanike  
në nivelin 
I Aftë 
ose I Avancuar 

% e Racës 
Aziatike/Ishujt 
e Paqësorit 
në nivelin 
I Aftë 
ose I 
Avancuar  

% e Racës së 
Bardhë në 
nivelin 
I Aftë 
ose I 
Avancuar  

% e Racës së 
përzier/etnisë 
së përzier, në 
nivelin 
I Aftë 
ose I 
Avancuar  

% e 
nxënësve 
IEP/Edukim 
Special në 
nivelin I Aftë 
ose I 
Avancuar 

% e 
Nxënësve që 
Mësojnë 
Anglisht 
(ELL) në 
nivelin I Aftë 
ose I 
Avancuar 

% e 
nxënësve me 
Mangësi 
Ekonomike 
në nivelin I 
Aftë 
ose I 
Avancuar 

SCHOOL          

Drejtoria          

Të 
dhënat e 
Pensilvan
isë nga  
PSSA 
2011 

       

  

Të dhënat e mësipërme janë jo të plota. Ju lutemi vizitoni  http://paayp.emetric.net, për të dhënat e fundit në dispozicion. 

A janë arritur Synimet në Pjesëmarrjen në Teste PO/ Yes      JO/ No 
A janë arritur Synimet në Rezultatet Mësimore PO/ Yes      JO/ No 
A janë arritur Synimet në Frekuentim/Synimet në 
Diplomim, ose Përmirësim 

PO/ Yes      JO/ No 

http://paayp.emetric.net/
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Çfarë është Përmirësimi i Shkollës? 
Një shkollë që nuk arrin synimet e  AYP për dy ose më shumë vite radhazi, kalon në “Shkollë në Përmirësim”, nga Departamenti i Arsimit të 
Pensilvanisë. Përmirësimi i Shkollës është një program, që ofron mbështetje për nxënësit dhe shkollat. Në disa raste në një shkollë mund të 
kërkohet ndërrimi i personelit, ose i mënyrës së menaxhimit.Të gjitha mbështetjet dhe ndryshimet kanë si qëllim të përmirësojnë arritjet e 
nxënësve në shkollë. Shkolla duhet të arrijë synimet e AYP për dy vite radhazi, që të hiqet nga statusi i Shkollës në Përmirësim. 
 
Cili është Statusi i Shkollës në Përmirësim? 
Statusi i Shkollës në Përmirësim përcaktohet nga vitet që, shkolla ka arritur, ose jo synimet e  AYP. Më poshtë është një listë  e Statuseve të 
Shkollës në Përmirësim, me mbështetje dhe mundësi për ndryshime në secilën shkollë: 

Jo në Gjendjen e Shkollës në Përmirësim: Shkollat në Statusin e Shkollës në Përmirësim: 
Arrijnë AYP:  
Shkolla arrin  synimet e AYP dhe nuk ka qenë 
shkollë në Përmirësim një vit më përpara. 

 

Duke Bërë Progres:  
Shkolla arrin  synimet e AYP, por ka qenë Shkollë në Përmirësim, ose në Veprim Korigjues 
një vit më përpara. Departamenti i Arsimit i Pensilvanisë e merr në konsideratë këtë arritje 
të  AYP për një vit, por shkolla do të jetë përsëri në statusin e vitit 2010-2011. Nëse shkolla 
do të bëjë progres edhe këtë vit, ajo do të dalë nga statusi i Shkollës në Përmirësim. 

Paralajmërim:  
Shkolla nuk arrin  AYP për një vit. Shkolla nuk 
është në statusin e Shkollës në Përmirësim; nuk 
ofrohet mbështetje shtesë për shkollën. 

 Shkollë në Përmirësim I:  
Shkolla nuk arrin  synimet e AYP për dy vite radhazi. Prindërve të nxënësve të shkollës  i 
jepet opsion për Zgjedhje të Shkollës. 

  Shkollë në Përmirësim lI: 
Shkolla nuk arrin  synimet e AYP për tre vite radhazi. Shkolla merr të njejtën mbështetje si 
Shkollë në Përmirësim l, plus Shërbime Mësimore Shtesë, të tilla si kujdestaria për nxënës 
që e kanë të nevojshme. 

 Veprim Korigjues I:  
Shkolla nuk arrin  synimet e AYP për katër vite radhazi. Shkolla merr të njejtën mbështetje 
si Shkollë në Përmirësim l dhe ll, PLUS ndryshimet mund të jenë edhe në drejtimin e 
shkollës, kurrikulës  dhe zhvillimit profesional. 

 Veprim Korigjues lI:  
Shkolla nuk arrin  synimet e AYP për pesë vite radhazi. Shkolla merr të njejtat mbështetje 
siç nënvizohen për Statuset e Shkollës në Përmirësim, PLUS ndryshimet do të jenë 
rrënjësore  në menaxhimin e shkollës.  

 
Aksionet që duhen marrë për përmirësimin e arritjeve 
Për shkak të statusit të shkollës, në një nga nivelet e shkollës në përmirësim për vitin  2012-2013, fëmija juaj është i vlefshëm që të aplikojë për 
Zgjedhje të Shkollës në Pranverë të vitit 2013. Fëmijët që ndjekin shkollën e cila sapo ka hyrë në Shkollën në Përmirësim l kanë të drejtë të 
aplikojnë për zgjedhje Shkolle në Gusht  2012. Prindërit do të marrin më shumë informacion përmes një komunikimi të veçantë. Nxënësit në 
shkollat e cilësuara në Përmirësim të nivelit ll, ose më poshtë, mund të kenë të drejtë të marrin Shërbime Mësimore Shtesë. Prindërit do të 
marrin më tepër informacion  në një letër të veçantë.  
Zgjedhja e Shkollës dhe Shërbimet Mësimore Shtesë, janë vetëm dy nga rrugët, përmes të cilave Drejtoria Arsimore  e Filadelfias (Drejtoria) 
shfaq vendosmërinë për të mundësuar për çdo fëmijë shkollimin më të mirë. Drejtoria është e vendosur për përmirësimin e arritjeve të nxënësve 
dhe kthimin e shkollave tona në “shkolla sipas zgjedhjes”. Drejt këtij synimi, Drejtoria është duke implementuar programet/nismat e 
mëposhtëme: 

 Dhënie autonomi për drejtorët në zgjedhjen e programeve për nxënësit e tyre sipas të dhënave të shkollave 

 Përputhjen e kurrikulës me Standardet Bazë të Përgjithëshme  

 Ofrimin e kualifikimit  të nevojshëm profesional në kurrikulë dhe në përdorimin e të dhënave 

 Zhvillimin e planeve përmirësuese me shkollat, të cilat kanë Plane Veprimi specifike, që adresohen në fushat e nevojshme 
 

Si mund të përfshihen prindërit 
Prindërit nuk janë të rëndësishëm vetëm për suksesin e nxënësit, por edhe për shkollën gjithashtu.  NCLB e njeh këtë rol, duke detajuar 
përgjegjësitë e prindërve , për t’u bërë pjestarë aktivë të komunitetit të shkollës. Sipas ligjit  NCLB, prindërit janë pjesë e proçeseve të 
përmirësimit të shkollës.  Prindërit ndihmojnë në krijimin e Politikës së Përfshirjes së Familjes, në projektin për rritjen e përfshirjes së prindërve 
dhe ndërtimin e kapaciteteve prindërore, për të ndihmuar fëmijët e tyre në arritjen e standardeve të larta.  Prindërit gjithashtu ndihmojnë në 
përpilimin e Planit Bashkëkohor të Shkollës (Plani i Shkollës), plan i cili synon rritjen e suksesit të nxënësit në shkollë.  Eshtë e qartë që 
prindërit, gjithashtu edhe shkolla, drejtoria, stafi shtetëror, janë përgjegjës për rritjen e sukseve  të nxënësit. 
  
Në vazhdim të përfshirjes në përpilimin e Planit Bashkëkohor të Shkollës dhe të Politikës së Përfshirjes së Familjes, ka një mori programesh  me 
bazë në shkollë dhe në drejtori, në të cilat ju mund të merrni pjesë. Ju mund të përfshiheni më tepër në shkollën e fëmijës tuaj  nëpërmjet: 

 Duke siguruar një mjedis studimi në shtëpi të sigurtë dhe të shëndetshëm; 
 Duke u angazhuar në një komunikim të vazhdueshëm me mësuesit dhe personelin tjetër të shkollës; 
 Duke punuar vullnetarisht në shkollë;  
 Duke mbështetur dhe vazhduar të mësuarit në shtëpi; 
 Duke marrë pjesë në nisma të ndryshme të prindërve dhe grupeve  të tilla si Këshillat Konsultativë të Shkollës, Prindërit janë Partnerë të 

Barabartë (PREP), Universiteti i Prindit; dhe, 
 Duke u aktivizuar në komunitet.  

 
Për më shumë informacion rreth aktiviteteve ku përfshihen prindërit, ose  nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës tuaj, 
ose Zyrën e Angazhimit të Prindit, Familjes dhe Komunitetit, në numrin  215-400-4180. 

 
 
Me Respekt, 
 
 
Thomas E. Knudsen 
 
 Për informacione dhe dokumenta të tjerë të përkthyera në Gjuhën Shqipe, ju lutemi vizitoni uebsajtin: 

www.philasd.org/language/albanian 

 

http://www.philasd.org/language/albanian

