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PROCEDURAT ADMINISTRATIVE PER FREKUENTIMIN & MUNGESAT  
 

I. Qëllimi:   
Të ofrojë proçedurat dhe udhëzime të përgjithëshme për frekuentimin dhe 
mungesat në Drejtorinë Arsimore të Filadelfias. 

 
II. Përgjegjësia:  

Frekuentimi dhe Mungesat, mbikëqyren nga Zyra e Të drejtave dhe Përgjegjësive 
të Nxënësit, e cila është përgjegjëse për rishikimin dhe dërgesën e referimeve për 
nxënësit me 10, ose më shumë mungesa të pajustifikuara. Referimi do të dërgohet 
ose në Gjykatën e Familjes së Filadelfias, ose në Departamentin e Shërbimeve 
Njerëzore (DHS) për ndërhyrje dhe shërbime. Ndërhyrjet dhe shërbimet janë 
konceptuar të ndihmojnë për eleminimin e pengesave, që nxitin mungesat.  
 

III. Kriteri:  
Ligji i arsimit të detyruar të Pensilvanisë, kërkon që nxënësit e moshës 8-17 
vjeçare të ndjekin çdo ditë shkollën.  Drejtoria Arsimore e Filadelfias është një 
drejtori e klasit të parë dhe kërkesat e tilla, për ndjekjen e shkollës, shtrihen në 
moshat 6-17 vjeçare.  Menjëherë që një nxënës futet në shkollë, kjo përfshin 
nxënësin në kopësht; ata janë subjekt i ligjit të arsimit të detyruar deri në moshën 
17 vjeç.  Nxënësi mund të largohet vetëm nëse ai/ajo transferohet jashtë 
Drejtorisë. Nxënësi do të jetë në listën e Drejtorisë dhe familja/fëmija do të jenë 
subjekt i Gjykatës së Mungesave, nëse nuk ndjek shkollën regullisht.  
 

IV. Proçesi për Frekuentimin:  
Proçesi i Shkollës:  

● Prindërit duhet të dëgojnë një letër justifikimi për shkollën, brenda tre (3) ditëve 
të mungesës së pajustifikuar të nxënësit. Pas tre ditëve, Drejtori/I Caktuari prej tij, 
i shkollës, do të vendosë nëse justifikimi është i pranueshëm.  Nëse justifikimi 
është pranuar, ai do të dërgohet në sekretari dhe mungesa do të ndryshohet në 
mungesë e justifikuar në Sistemin Informativ të Nxënësit (SIS), duke përdorur 
kodin përkatës. 

● Në mungesën e tretë të pajustifikuar, do të dërgohet Njoftim Zyrtar për Tre Ditë 
Mungesa ( Forma C-31) për prindin/kujdestarin, për t’i bërë me dije atij, që fëmija 
ka munguar tre ditë në shkollë (në vazhdim, ose jo në vazhdim).  

● Jo më vonë se mungesa e 6të e pajustifikuar, duhet të organizohet një takim që të 
adresojë këto mungesa, shkaqet e tyre dhe masat për përmirësimin. Qëllimi i 
takimit është të identifikojë shkaqet dhe të zhvillojë një plan veprimi për 
përmirësimin e frekuentimit. Ky Plan i Përmirësimit të Frekuentimit (Plani i 
Mëparshëm MTSS) do të dokumentohet në përfundim të takimit. Për të gjithë 
pjesëmarrësit, përfshirë prindin/kujdestarin do të jepen kopje të këtij plani. 

● Në mungesën e dhjetë (10) të pajustifikuar, do të dërgohet një referim në Zyrën e 
Frekuentimit dhe Mungesave. 

● Me dërgimin e këtij referimi në Zyrën e Frekuentimit & Mungesave, mund të 
duhen rreth 6 javë për nxënësin/familjen, që të marrë një ftesë nga Gjykata e 
Mungesave. Shkollat mund të ndjekin statusin e Gjykatës së Mungesave, në SIS 
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(Sistemi Informativ i Nxënësit), nëse nxënësi ka një datë  për dëgjimin e çeshtjes.  
Klasat K-3_të, duhet të dërgohen në DHS, i cili është në uebsajtin e zyrës. Klasat 
4-11 duhet të dërgohen në Gjykatën e Familjes, e cila është e mundëshme në 
uebsajtin e zyrës  

● Vllezërit ose motrat nga e njëjta shkollë duhet të dërgohen bashkërisht në fletën e 
referimit.  

 
V. Kush ftohet për ndjekjen e Konferencës për Përmirësimin e Frekuentimit? 

Për ndjekjen e takimit për frekuentimin duhet të ftohen si më poshtë:  

● Këshilltari i Shkollës, i cili është dhe ka një pozicion drejtues në takim. Për shka-
qet që frekuentimi ka çeshtje që lidhen me nevojat komunitare, këshilltarët janë 
në pozitën e veçantë për të drejtuar në planin e zhvillimit dhe implementimin e tij.  

● Nxënësi dhe kujdestari.    
● Persona të tjerë, për të cilët prindi/kujdestari beson se mund të ndihmojnë (p.sh 

gjyshi, vëllai, motra, mik familjar, avokat, etj.).  
● Personeli i duhur i shkollës. Këtu duhet të përfshihen pjestarë të ekipit IEP, ose 

504 , nëse fëmija është nxënës me paaftësi.    
● Ofruesit e shërbimeve të rekomanduara (si menaxheri i çeshtjes, të shëndetit, 

oficeri i provës, ndihmësit për të rinjtë dhe fëmijët, etj.).  
   

Kujdestari është i nxitur të vijë në takim për adresimin e nevojave të fëmijës. 
Megjithatë, nëse prindi/kujdestari nuk merr pjesë, shkolla do të vijojë takimin edhe pa 
ata. Ju lutemi kini parasysh, që të gjitha përpjekjet për të ftuar prindin/kujdestarin 
duhet të jenë të dokumentuara.  Edhe vetë takimi duhet të jetë i dokumentuar, 
meqenëse plani ka mundësi të kërkojë nëse rasti duhet të referohet në gjykatën e 
Mungesave.   

A. Dërgimi i Referimit të Mungesave:  
Nga shkollat kërkohet të dërgojnë referimet e mungesave në Zyrën e Frekuentimit dhe 
Mungesave, me adresë: 440 North Broad Street çdo datë 25 të muajit. Referimet mund të 
dërgohen me email në: attendanceandtruancy@philasd.org, faks: 215-400-4223, ose 
dorazi në: Office of Attendance & Truancy, në numrin 440 (Qendra Mësimore).  

 
Këshilltari do të rishikojë dhe do të sigurojë, që çdo referim i nxënësit për në gjykatën e 
mungesave, është kryer në përshtatje me kërkesat e evidentuara në planin e ndërhyrjeve 
dhe ato janë pasqyruar me besnikëri. Këto përpjekje për eliminimin e mungesave duhet të 
përfshijnë të gjithë personelin e duhur të drejtorisë dhe partnerët e jashtëm, pa u kufizuar 
edhe nga  DHS, CUA, drejtori i edukimit special, ose SEL. 

 
Familja do të marrë një thirrje/citim nga Gjykata e Familjes së Filadelfias, për paraqitje 
në Gjykatën e Mungesave. Thirrja do të ketë datën, orën dhe vendin, ku duhet të paraqitet 
familja. Në vazhdim, një i punësuar nga DHS do të kontaktojë familjen për të caktuar një 
takim. Takimi bëhet për shërbime të tjera, të cilat do të mundësojnë të ulin/eleminojnë 
pengesat, që ndikojnë në mungesat dhe vonesat. I dërguari i drejtorisë do të punojë me 
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familjen deri sa kjo çeshtje të jetë hequr nga gjykata e mungesave. Proçesi në Gjykatën e 
Mungesave mund të zgjasë deri në 120 ditë, në vartësi të çeshtjes. Secili rast shqyrtohet 
individualisht dhe merren në konsideratë faktorë të ndryshëm.  

 
B. Mbështetja nga DHS (Dept. që Ofron Shërbimet Njerëzore) 

Për nxënësit e klasave K-3të, DHS kontrakton me “Family Empowerment Services” 
(FES), që do të mbështesin nxënësit dhe do të angazhohen me familjet dhe nxënësit, 
menjëherë që referimi të jetë dërguar në Zyrën e Frekuentimit & Mungesave. Ata ofrojnë 
mbështetje intensive për familjet brenda shtëpisë, përpara se çeshtja të dërgohet në 
gjykatë. Kontraktori do të kërkojë informacion demografik dhe të frekuentimit për secilin 
fëmijë nga shkollat përkatëse. Informacioni do të ofrohet nëse menaxheri i çeshtjes i jep 
shkollës një formular të pëlqimit FERPA.  Në mënyrë që DHS ose CUA të marrë 
rekordet me formularin FERPA, prindi/kujdestari duhet të firmosin dakortësinë për këtë, 
ose punonjësi i DHS ose CUA, duhet të paraqesë prova të dy përpjekjeve të 
pasuksesëshme për marrjen e firmës së dakortësisë. Menaxheri i çeshtjes duhet të ketë ID 
e punës dhe formularin FERPA të firmosur, në mënyrë që të marrë informacionin e 
kërkuar. 

 
 Për nxënësit e klasave 4t- 12të, DHS kontrakton me “Truancy Providers” , që do të 

mbështesin shkollat.  Për mbështetjet e “Tier 1” (shërben për nxënësit me 3-5 mungesa të 
paarsyeshme) shkolla do t’i ofrojë kontraktorit të mungesave, listën e nxënësve që kanë 
3-5 mungesa të paarsyeshme.  Me marrjen e listes, ata do të kontaktojnë familjet për 
përcaktimin e shkaqeve të mungesave dhe korigjimin e tyre.   Për nxënësit e “Tier 3” 
(shërben për nxënësit me mbi 10 mungesa të paarsyeshme), kontraktori do të kërkojë 
informacion demografik dhe të frekuentimit nga shkollat përkatëse për mbështetjen e 
familjes në gjykatën e mungesave.  Kontraktori do të punojë me familjet për përcaktimin 
e shkaqeve të mungesave dhe korigjimin e tyre. Janë 10 kontraktorë të mungesave, të 
cilët mbështetin shkollat e Drejtorisë Arsimore të Filadelfias.  Menaxheri i çeshtjes duhet 
të ketë ID e punës dhe formularin FERPA të firmosur, në mënyrë që të marrë 
informacionin e kërkuar.  DHS i ka pezulluar përkohësisht shërbimet e “Tier 1” deri në 
datën 2 Janar 2018. Ne do t’i mbajmë në kontakt shkollat për informacion më të ri. 

 
C. Korigjimet në rekordet e frekuentimit të një nxënësi:  

Nëse prindi, ose kujdestari mendon se janë bërë gabime/pasaktësi në rekordet e 
frekuentimit të nxënësit, ata kanë të drejtën t’i adresojnë këto probleme në shkollë. Ata 
duhet të paraqesin dokumentacionin e duhur, në mënyrë që të bëhen korigjimet. Ky 
dokumentacion konsiston në njoftim me shkrim dore i prindit, nëse është më pak se 3 ditë 
nga data e mungesës. Për mungesa më shumë se 3 ditë në vazhdim, kërkohet raport nga 
mjeku. Me dorëzimin e informacionit në shkollë, drejtori, ose i caktuari prej tij do të 
vendosin, nëse duhen bërë ndryshime. Kur kjo miratohet, ndryshimi do të reflektojë në 
SIS.  Ndryshimet brenda vitit shkollor bëhen  nga vetë shkolla, ndërsa ato për vitin 
paraardhës duhen paraqitur për korigjim në Zyrën e Frekuentimit & Mungesave. Shkollat 
duhet të dërgojnë për korigjim informacionin përkatës të çeshtjes në adresën: 
attendanceandtruancy@philasd.org.  
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D.  Kodimi i nxënësve, që mësojnë nga shtëpia: 

Ҫdo nxënës që udhëzohet të qëndrojë në shtëpi do të qëndrojë në dhomën e tij dhe do të 
ketë mungesa të arsyeshme, sipas dokumentacionit të duhur të doktorit.  Nxënësit do t’i 
shënohen mungesa të kodit 1, ndërsa mëson në shtëpi.   

 
E. Politika e Mungesave të Justifikuara:  

Në pajtim me politikën e Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, të gjitha mungesat në 
vazhdimësi prej 3, ose më shumë ditëve, kërkojnë një raport nga doktori. Për mungesa 
më pak se 3 ditë në vazhdim, prindi duhet të njoftojë me shkrim dore shkollën, duke 
dhënë edhe arsyen përkatëse të mungesave. Shënimi duhet të dërgohet në shkollë brenda 
3 (tre) ditëve nga mungesa, që të merret në konsideratë. Nëse shënimi nuk dërgohet në 
kohën e caktuar, ajo ditë mungese nuk do të justifikohet. Mungesat e fëmijës justifikohen 
nga prindi deri në 8 ditë në total, çdo mungesë e mëtejshme kërkon raport nga mjeku. 

 
F. Proçedura e Mungesës ½ Ditëshe: (Vetëm për Shkollat K-8): 

Ҫdo nxënës që vjen 2 orë me vonesë në shkollë, ose e lë shkollën 2 orë përpara 
përfundimit të ditës shkollore, do të shënohet si nxënës me gjysëm dite mungesë. Nëse 
nxënësi ka njoftim nga mjeku, dentisti, psikologu, psikiatri, etj, kjo do të jetë ½ dite 
mungesë e justifikuar (Kodi 1, në kutinë AM ose PM të SIS). Shënimi i mjekut duhet të 
jepet, brenda 24 orëve të vizitës. Nëse nxënësi nuk paraqet njoftim, mungesa do të jetë e 
pajustifikuar (Kodi 2, në kutinë AM ose PM të SIS), dy ½ dite mungesash të 
pajustifikuara janë baraz me 1 mungesë të plotë të pajustifikuar. 

 
Kodifikimi i duhur i kësaj politike në Sistemin Informativ të Nxënësit (SIS) 
 
Për nxënësit që vijnë 2 orë pas fillimit të shkollës: 

● Regjistrohet në SIS si mungesë e arsyeshme në Frekuentimin e Përditshëm (Daily 
Attendance) kodi 1 i mungesave, në kutinë AM.  

● Regjistrohet në SIS si mungesë e paarsyeshme në Frekuentimin e Përditshëm 
(Daily Attendance) kodi 2 i mungesave, në kutinë AM.  

 
            Për nxënësit që ikin 2 orë para përfundimit të shkollës: 

● Regjistrohet në SIS si mungesë e arsyeshme në Frekuentimin e Përditshëm (Daily 
Attendance) kodi 1 i mungesave, në kutinë PM.  

● Regjistrohet në SIS si mungesë e paarsyeshme në Frekuentimin e Përditshëm 
(Daily Attendance) kodi 2 i mungesave, në kutinë PM.  

 
G. Proçedura e Vonesave: (Shkollat K-8) 

Ҫdo nxënës që vjen me vonesë në shkollë, por më pak se 2 orë  pas fillimit të mësimit, do 
të konsiderohet me vonesë. Nëse nxënësi ka shënim nga mjeku, vonesa e tij do të 
kosiderohet e justifikuar (Kodi 13, në kutinë AM të SIS).  Nëse nxënësi nuk ka shënim 
nga mjeku, vonesa e tij do të kosiderohet e pajustifikuar (Kodi 14, në kutinë AM të SIS).   
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Kodifikimi i duhur i kësaj politike në Sistemin Informativ të Nxënësit (SIS) 
 
Për  nxënësit që vijnë me vonesë në shkollë, por më pak se 2 orë  pas fillimit të mësimit: 
 

• Regjistrohet në SIS si vonesë e arsyeshme në Frekuentimin e Përditshëm (Daily 
Attendance) kodi 13 i mungesave, në kutinë AM.  

• Regjistrohet në SIS si vonesë e paarsyeshme në Frekuentimin e Përditshëm 
(Daily Attendance) kodi 14 i mungesave, në kutinë AM.  

 
  Proçedura e Largimit Parakohe:  

Ҫdo nxënës që largohet nga shkolla përpara përfundimit të mësimit, dhe nuk përfshihet 
në kriteret e mungesave/vonesave ½ ditëshe, do të shënohet si largim pa leje nga shkolla 
(kodi 3 i mungesave, në kutinë PM të SIS). Nëse nxënësi ka shënim nga mjeku, ajo do të 
shënohet si largim me leje nga shkolla (kodi 4 i mungesave, në kutinë PM të SIS)  
Shënimi i mjekut duhet të jeper nga mjeku, brenda 24 orëve të vizitës, që ky largim të 
justifikohet 

 
          Kodifikimi i duhur i kësaj politike në Sistemin Informativ të Nxënësit (SIS) 

● Regjistrohet në SIS si largim pa leje në Frekuentimin e Përditshëm (Daily 
Attendance) kodi 3 i mungesave, në kutinë PM.  

● Regjistrohet në SIS si largim me leje në Frekuentimin e Përditshëm (Daily 
Attendance) kodi 4 i mungesave, në kutinë PM.  

 
H. Frekuentimi AM/PM: ( Shkollat K-8) 

Frekuentimi do të kontrollet çdo ditë në shkollë. Nëse nxënësi vjen me vonesë, ose 
largohet më heret, për çfardo arsye, pasi është bërë apeli, nxënësi do të shënohet sipas 
kodit të caktuar të frekuentimit.  

 
I.  Bërja e Apelit në ScholarChip & The SIS: 
  Shkollat K-8  

● Nga mësuesit pritet që të bëhet apeli i klasës në 10 minutat e fillimit të shkollës 
në SIS. Fletët e regjistrave nuk do të përdoren më. 

● Ҫdo nxënës që vjen me vonesë duhet të raportohet në sekretari, që të shënohet me 
vonesë (ndiqni proçedurat e mësipërme të Seksionit F dhe G, për ata që janë me 
vonesë). Meqenëse mësuesi e ka bërë apelin e nxënësve, frekuentimi do të 
përditësohet për AM dhe PM. 

● Nxënësit duhet të paraqiten në sekretari për largimin parakohe dhe do të vendoset 
kodi përkatës për këta nxënës. Shkollat mund të shkojnë në “Ad Hoc Letters Tab” 
në SIS dhe të printojnë “dismissal pass” për t’ja dhënë nxënësit që do të largohet. 

● Shkollat do të përdorin sistemin e ri të SIS për përcaktimin e mungesave, të tilla si 
mungesat e pajustifikuara, vonesat dhe pezullimin.  

● Pezullimi duhet të reflektohet në tabelën e pezullimit të SIS. Personeli gjithashtu 
duhet të vendosë kodin e pezullimit në modulin e frekuentimit. 

● Sekretaritë do të kenë akses në “Attendance Wizard”.  Kjo përdoret për zgjidhjen 
e mungesave për nxënësit. 
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● Nëse nxënësi ka një klasë me zgjedhje në fillim të ditës shkollore, shkolla mund 
të printojë një formë të veçantë (sub-attendance roster) për mësuesin specialist, i 
cili do të bëjë apelin dhe mungesat do t’i dërgojë në sekretarinë e shkollës, ose 
mësuesi i klasës do të bëjë apelin e nxënësve në 10 minutat e para, të periudhës së 
dytë.  

  Shkollat Tetëvjeçare me “ScholarChip Attendance” 
Shumë prej shkollave tetëvjeçare përdorin orare AM/PM. Ҫdo nxënës që vjen me vonesë 
duhet të skanohet. Meqenëse mësuesi mund të ketë vënë mungesë për ditën, sekretaria 
duhet të përditësojë rekordet në SIS, që të reflektojë që nxënësi është me vonesë. Ndiqni 
Seksionin F dhe G më sipër për përcaktimin e vonesës. Ne inkurajojmë nxënësit që të 
bëjnë skanimin në kioskën e “ScholarChip Kiosk”, kur arrijnë në shkollë. Në vazhdim, 
shkollat me “ScholarChip”, që kanë orare AM/PM, duhet të ndjekin proçedurën e 
mësipërme për K-8. 

 
Shkollat e Mesme  

● Skanimi në “ScholarChip” i kombinuar me apelin e prezencës në SIS do të 
përdoret për frekuentimin në nivelin e shkollës; çdo nxënës duhet, ose të 
skanohet, ose të fusë numrin e ID të  tij/saj, çdo ditë. 

● Të gjithë nxënësit në shkollat me “ScholarChip” duhet të kenë kartën e ID. 
● Nga mësuesit pritet të plotësojnë frekuentimin në nivel periode, në SIS. Kur 

mësuesi bën apelin në fillim të mësimit, nxënësit do të shënohen si ‘present’ në 
SIS, për atë ditë. Edhe kur të gjithë nxënësit janë prezent, mësuesi duhet të futet 
dhe të shënojë e ruajë si dokument për këtë periudhë. 

● Shkollat do të përdorin sistemin e ri të SIS për zgjidhjen e çdo çeshtjeje të 
frekuentimit, si futja e mungesës së arsyeshme, vonesës dhe pezullimit. Asnjë 
problematikë për frekuentimin nuk mund të zgjidhet nëpërmjet sistemit të 
“ScholarChip”. 

● Për largimin nga shkolla, fillimisht shikoni tabelën e mungesave për të futur kodin 
e duhur për largimin nga shkolla. Shkollat mund të shkojnë më pas në “Ad Hoc 
Letters Tab” në SIS  dhe të printojnë “dismissal pass” për nxënësin që do të 
largohet. 

● Pezullimet duhet të regjistrohen në SIS duke përdorur tabelën e pezullimit. 
Personeli duhet gjithashtu të përdorë kodin e pezullimit nga shkolla në modulin e 
frekuentimit. Sistemi SIS do të sinkronizohet, që të mos pranojë në shkollë këta 
nxënës. 

● Ҫdo nxënës që vjen me vonesë, duhet të skanohet, ose të shkojë në sekretari dhe 
të futet në sistemin e “ScholarChip”.  Nëse nxënësi ka letër justifikimi, sekretarja 
duhet t’a shënojë periudhën e munguar, si të justifikuar.  

● Nëse nxënësi vjen me vonesë dhe pa u skanuar shkon në klasë, mësuesi do ta 
shënojë nxënësin si të ardhur me vonesë për këtë periudhë. Nxënësi do të jetë i 
shënuar si me vonesë për këtë kohë. Ne i rekomandojmë me forcë nxënësve të 
skanohen, kur të arrijnë në shkollë. 

● Mësuesit do të shënojnë Kodin 12, kur nxënësit marrin pjesë në aktivitete të 
miratuara nga shkolla (p.sh. takim me këshilltarin/infermieren, aktivitet sportiv). 

● Sekretaritë do të kenë akses në “Attendance Wizard”.  Kjo përdoret për zgjidhjen 
e mungesave për nxënësit. Të gjitha raportimet do të futen në SIS. 
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● Në se një nxënës nuk skanohet DHE mësuesi nuk bën apelin për këtë periudhë, në 
fund të ditës sistemi SIS e shënon si mungesë e pajustifikuar për nxënësin. Në se 
një nxënës skanohet DHE mësuesi nuk bën apelin për këtë periudhë, në fund të 
ditës sistemi SIS e shënon nxënësin prezent për atë ditë. Skanimi nuk e tejkalon 
atë që shënon mësuesi në sistem. 

 
J. Kodet e Mungesave (efektive nga data 21 Shkurt 2017)  

 
Kodi i 
Mungesave
  

Arsyeja e Mungesës  Kodi i Justifikimit  Statusi i Kodit  

1  Mungesë e justifikuar, ose 
arsye tjetër urgjente  
(Miratim i Drejtoritl)  

Mungesë  E Justifikuar 

2  Mungesë  E Pajustifikuar    Mungesë  E Pajustifikuar  
3  Largim i Hershëm i pajustifikuar  Largim i Hershëm  E Pajustifikuar  
4  Largim i Hershëm i justifikuar  Largim i Hershëm  E Justifikuar 
5  Sëmundje  Mungesë  E Justifikuar 
6  Karantinë  Mungesë  E Justifikuar 
7  Shërim nga Aksidenti  Mungesë   E Justifikuar 
8  Kërkuar në Gjykatë  Mungesë   E Justifikuar 
9  Vdekje në Familje  Mungesë  E Justifikuar 
10 Ekskursion Mësimor/Udhëtim 

me Miratim  
Mungesë  E Justifikuar 

11  Festë  Fetare  Mungesë  E Justifikuar 
12  Aktivitet i Autorizuar Shkollor  Mungesë  (Klasa) I përjashtuar/I Pranishëm 
13  Vonesë e Justifikuar  Vonesë E Justifikuar 
14 Vonesë e Pajustifikuar  Vonesë  E Pajustifikuar  
15 Pezullim nga Shkolla Mungesë  E Justifikuar 
 
Informacion i Rëndësishëm për Frekuentimin 
 
Kur zgjidhni çeshtje të frekuentimit të nxënësit, bëjeni atë në SIS. Ju lutemi mos e zgjidhni atë 
në “ScholarChip”.  Të gjitha zgjidhjet duhet të futen në SIS. Hapat për shkollat (K-8) për  Simple 
Schedule  dhe shkollat  Master Schedule , mund të gjenden në uebsajtin  sishelp.philasd.org.  
 
Të gjitha kioskat e “ScholarChip”, duhet të lidhen me rrjetin kompjuterik përpara fillimit të 
periudhës së fundit të ditës. Kjo do të mundësojë, që të dhënat të kalojnë në sistemin SIS. 
 
Tabela “Attendance Swipe Tab” është e mundëshme për të gjitha shkollat që përdorin 
“ScholarChip”. Kjo është në profilin e secilit nxënës. Kjo lejon drejtorët të shikojnë kohën dhe 
çdo kioskë, që përdoret për futjen në godinën e shkollës. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6_dCQR7uEM_eGVIMTVzWnNUalE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_dCQR7uEM_eGVIMTVzWnNUalE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_dCQR7uEM_UjJBQzVtQ2dhMHc/view?usp=sharing
https://sishelp.philasd.org/
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Raportet e Mundëshme në SIS 
 
Klikoni në linkun mëposhtë, që të shikoni raportet e vlefshme në sistemin SIS, përfshirë raportet 
shtesë për frekuentimin. Përshkrimet e raporteve dhe shembujt mund të gjenden në: 
 http://sishelp.philasd.org dhe lidhen te emri i raportit. Më shumë raporte do të vijojnë. 
 
 
 
Mësuesit Zëvëndësues me Afat të Gjatë (Long-Term) 
 
Kur caktohet një mësues zëvendësues për një periudhë të gjatë (long-term substitute), ai/ajo do të 
futet në ssitemin “Advantage” dhe do ta përdorë atë vetë, ose me ndihmën e “IT Help Desk”. 
Menjëherë që mësuesi zëvendësues ka aktivizuar llogarinë e tij, drejtori do të ketë mundësi ta 
lejojë të përdorë sistemin SIS për mungesat për klasën e caktuar.  Trajnerë të SIS mund të 
trajnojnë mësuesit e rinj me sistemin. 
 
Për Pyetje dhe Shqetësime në lidhje me Frekuentimin:  
 
Ju lutemi kontaktoni Zyrën e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Nxënësit  (Office of Student Rights 
and Responsibility (Attendance & Truancy)) me telefon në: 215-400-4220 ose email në: 
attendanceandtruancy@philasd.org  
 
K. POLITIKAT E LIDHURA  

118: Kodi i Sjelljes së Nxënësit  
206: Caktimi brenda Drejtorisë Arsimore  
248: Ngacmimi 
249: Bullimi/Cyber bullimi  
251: Nxënësit e pastrehë  
 

DATA QE BEHET EFEKTIVE 21 Shkurt 2017 
DATA E RISHIKIMIT  3 Nëntor 2017 
 

http://sishelp.philasd.org/

