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Every 
SYNIMET E  TIP: 

• Të njoftojë prindërit/kujdestarët për mungesat e fëmijëve të tyre. 
• Të identifikojë arsyet kryesore, (barrierat) që pengojnë nxënësin të vijë në shkollë. 
• Të angazhojë prindërit/kujdestarët, ose nxënësin në proçesin e zhvillimit dhe implementimit të 

ndërhyrjeve, që do të eliminojnë, ose zvogëlojnë pengesat. 
• Dokumentojë të gjitha përpjekjet dhe ndërhyrjet (duke përdorur MTSS në SchoolNet) për referimet në  
DHS/Gjykatën e Mungesave. 

 
Një kopje e Njoftimit Zyrtar për Tre Ditë Mungesa dhe të gjithë shënimeve, duhet të vendoset në 
xhepin e nxënësit në fund të vitit shkollor. 
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Në  çdo Mungesë, ose Vonesë 
• Telefonata me Automat futet në veprim për mungesën dhe vonesën e futur në sistemin e 
Informacioni i Nxënësit (SIS)  
         Në Mungesën e 3të Ilegale/Të pajustifikuar 
• Njoftimi Zyrtar për Tre (3) Mungesa, postohet, ose jepet për prindin/kujdestarin në shtëpi. 

Nga mungesa Ilegale/Epajustifikuar  e 6të deri të 9të  
• Fillon proçesi MTSS me ndërhyrjet e dokumentuara në SchoolNet. 
• Rishikohet IEP për Nxënësit me Edukim Special, për vendosjen e synimeve ndaj frekuentimit. 

Në Mungesën e 10të Ilegale/Të pajustifikuar 

(Nxënësit nën moshën 17 vjeçare) 

  

 

• Rishikohet dokumentacioni  e merret vendimi për referimin e nxënësit në gjykatën e DHS/Mungesave 
• Formulari i Referimit për Mungesat plotësohet dhe firmoset nga drejtori për miratim. 
Formulari i Referimit për Mungesat eshtë gati çdo datë 25 të muajit, në Zyrën e Frekuentimit dhe 
Mungesave, me Faks (215-400-  4223). 
        * SHËNIM: Vllezërit dhe motrat me mungesa në klasat K – 3 duhet të listohen sipas moshës së më të 
madhit, në klasat  4 - 12, të Formularit të Referimit për në Gjykatën e Mungesave. 

Pas kthimit të Nxënësit nga Gjykata e Mungesave 

• Rishikoni Urdhërin e Gjykatës së Mungesave, i cili përfshin disponimin e rastit. 
*  SHËNIM: Informacioni i gjykatës mund të gjendet në tabelën e Gjykatës së mungesave në SIS. 

• Monitoroni frekuentimin dhe mbani lidhje me Ofruesin e DHS dhe përfaqësuesin e Drejtorisë Arsimore   
në Gjykatë. 
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