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Udhëzimet e Drejtorisë Arsimore të Filadelfias për Pranimet në Vjeshtë  2018 për Shkollat me Kritere Pranimi 
1. Vendimet e pranimit bëhen në bazë të kritereve të pranimit, të publikuara nga secila shkollë. 
2. Drejtoria Arsimore e Filadelfias do të refuzojë pranimin e një nxënësi jo rezident nga çdo shkollë, ose program mësimor, kur 

njëpranim i tillë çon në spostimin e një nxënësi rezident, ose kërkon kosto shtesë nga drejtoria. 
3. Mund të aplikohen pranime të veçanta për të garantuar që komuniteti i shkollës ka një përbërje dhe përvoja jetese të ndryshme . Të gjitha 

përpjekjet do të bëhen të rritet barazia dhe diversiteti i shkollës. 
4. Për shkak të kufizimeve të vendeve, jo të gjithë aplikantët e kualifikuar mund të pranohen. 
5. Pezullimet e paligjëshme nuk do të merren në kondsideratë gjatë vlerësimit të kandidatëve. 

 

Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Academy At Palumbo SA 9‐12 Notat: A dhe B  88 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport  Kërkohen shembuj për shkrimin, 

   me ndonjë C si  lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor mund të kërkohen intervista për 
     përjashtim në  PSSA  mëparshëm  negativ, në nxënësit që nuk të dhëna të  
   lëndët kryesore Lexim dhe mësimor. dëftesën më mjaftueshme në aplikim. 
     në dëftesën Matematikë  të fundit  
   e fundit     

Achieving In Middle SA 5‐8 A, B, ose C në  70 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport   

School Academic   dëftesën  lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 
Advancement Program   përfundimtare PSSA  mëparshëm  negativ, në 
(AIMS) AIMS Program at    Lexim dhe mësimor. dëftesën më 
the Andrew Hamilton    Matematikë  të fundit 
Elementary School       

Amy Northwest Middle SA 6‐8 A, B; jo më shumë se 70 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport   

School   dy C, në dëftesën  lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 

   përfundimtare PSSA  mëparshëm  negativ, në 

    
Lexim dhe mësimor. dëftesën më 

    Matematikë  të fundit 
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Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Arts Academy at Rush 
High School 

SA 9‐12 Notat: A dhe B  
me ndonjë C si  

  përjashtim në  
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

80 Përqind ose më 
lart  në testin e  
PSSA  
Lexim dhe 
Matematikë 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Nxënësit, që plotësojnë kriteret 
mësimore, janë të ftuar në një 
audicion për shqyrtimin e nivelit 
të aftësive, në fushën e zgjedhur 
të artit nga nxënësi. 

Bodine, William W. High 
School 

SA 9‐12 Notat: A dhe B  
me ndonjë C si  

  përjashtim në  
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

80 Përqind ose më 
lart  në testin e  
PSSA  
Lexim dhe 
Matematikë 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

3 letra reference nga mësuesit, 
drejtorët, ose një person me 
pozitë drejtuese. 

Building 21 CW 9‐12     60% preferohen nga zona. 
Shfaq interes në ndjekjen e 
shkollës 

Central High School SA 9‐12 Notat: A dhe B  
me ndonjë C si  

  përjashtim në  
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

88 Përqind ose më 
lart  në testin e  
PSSA  
Lexim dhe 
Matematikë 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Kërkohen shembuj me shkrim. 

Constitution High School CW 9‐12 Notat: A, B dhe C në 
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

N/A Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Kërkohen shembuj me shkrim. 
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Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Conwell, Russell Middle 
School 

SA 5‐8 Notat: A, B  në 
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

Klasa 6 – 

70 Përqind ose më 
lart  në testin e  
PSSA  
Lexim dhe 
Matematikë 

7të & 8të – 80  

Përqind ose më 
lart  në testin e  
PSSA Lexim dhe 
Matematikë 
 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Ҫdo aplikant duhet të ndjekë 
një intervistë dhe sesion 
testimi në shkollën “Conwell” 
 Njoftimi për këtë sesion do të 
dërgohet nga shkolla dërguese. 
Prindi, ose kujdestari duhet të 
shoqërojnë fëmijën në intervistë. 

Creative and Performing 
Arts High School 

SA 9‐12 Notat: A dhe B  
me ndonjë C si  

  përjashtim në  
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

80 Përqind ose 
më lart  në testin 
e PSSA Lexim dhe 

Matematikë 
 
 
 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Nxënësit, që plotësojnë kriteret 
mësimore, janë të ftuar në një 
audicion për shqyrtimin e nivelit 
të aftësive, në fushën e zgjedhur 
të artit nga nxënësi. 

Dobbins, Murrell High 
School 

CW 9‐12     Nxënësit me motivim të fortë për 
sfidat mësimore dhe që kanë 
interes  për të mësuar në fushën 
e zgjedhur prej tyre, janë të 
mirëpritur për aplikim. 
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Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Engineering & Science SA 7‐12 Notat: A dhe B në 85 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport  Kërkohen shembuj me shkrim. 
High School   lëndët kryesore lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor  

     në dëftesën PSSA  mëparshëm  negativ, në  
   e fundit si edhe Lexim dhe mësimor. dëftesën më  
   me një C si  Matematikë  të fundit  
     përjashtim     
        
        

Franklin Learning Center SA 9‐12 Notat: A dhe B  80 Përqind ose më 95% attendance Asnjë raport  Nxënësit, që plotësojnë kriteret 
mësimore, janë të ftuar në një 
audicion për shqyrtimin e nivelit të 
aftësive, në fushën e zgjedhur të 
artit nga nxënësi. 

   me ndonjë C si  lart  në testin e  during the disiplinor 

     përjashtim në  PSSA  previous school negativ, në 
   lëndët kryesore Lexim dhe year. dëftesën më 
     në dëftesën Matematikë  të fundit  
   e fundit     

George Washington SA 9‐12 Notat: A dhe B në 85 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport   

High School   lëndët kryesore lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 
International     në dëftesën PSSA  mëparshëm  negativ, në 
Baccalaureate Program   e fundit Lexim dhe mësimor. dëftesën më 

      Matematikë  të fundit 
       

Girard Academic Music SA 5‐12 Notat: A dhe B në 80 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport  Nxënësit, që plotësojnë kriteret 
mësimore, janë të ftuar në një 
audicion për shqyrtimin e nivelit të 
aftësive, në fushën e zgjedhur të 
artit nga nxënësi. 

Program   lëndët kryesore lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 
     në dëftesën PSSA  mëparshëm  negativ, në 

   e fundit Lexim dhe mësimor. dëftesën më 
    Matematikë  të fundit Prioritet për pranim kanë nxënësit 
       në klasë të 8_të në GAMP. 
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Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Highschool Of The 
Future 

CW 9‐12 Notat: A, B dhe C në 
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

N/A Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

N/A 

Hill‐Freedman World 
Academy 

SA 6‐12 Notat: A dhe B në 
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit si edhe 
me një C si  

  përjashtim 
 

80 Përqind ose më 
lart  në testin e  
PSSA  
Lexim dhe 
Matematikë 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Nxënësit që plotësojnë kriteret 
mësimore për pranim do të ftohen 
në një intervistë dhe do të 
vlerësohen në një rubrikë të titulluar 
“21st Century Skills”. 
Të gjithë nxënësit e tetëvjeçares 
“Hill‐Freedman World Academy”  
duhet të riaplikojnë për shkollën e 
mesme. 

Lankenau High School SA 9‐12 Notat: A, B dhe C në 
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

70 Përqind ose më 
lart  në testin e  
PSSA  
Lexim dhe 
Matematikë 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

N/A 

Mastbaum, Jules E. High 
School 

CW 9‐12     Nxënësit me motivim të fortë për 
sfidat mësimore dhe që kanë 
interes  për të mësuar në fushën 
e zgjedhur prej tyre, janë të 
mirëpritur për aplikim. 



CW= Shkolla me Pranim nga Qyteti 

SA= Shkolla me Pranim Special Admission School 
 
Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Albanian) 

 

Page 6 of 11  

Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Masterman,Julia R. High SA 5‐12 Minimalisht vetëm A 
dhe B në të gjtha 
lëndët. Shumica e 
nxënësve të pranuar 
i kanë të gjitha 
notat, ose pothuajse 
të gjitha A. 
Nëse vlerësimi i 
aplikantit bëhet 
ndryshe (jo me 
shkronja) ahere 
pritet niveli më i 
lartë për pranim. 

88 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport  Nxënësit me motivim të fortë për 
sfidat mësimore, janë të mirëpritur 
për aplikim. School   lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 

   PSSA  mëparshëm  negativ, në 

   Lexim dhe mësimor. dëftesën më 
   Matematikë  të fundit  
   (Shumica e nxë- 

students 
   

   nësve, që janë,     
   kanë nota shumë    
   më të larta.)    
       
       
       
       
       
       

Motivation High School SA 9‐12 Notat: A dhe B në 70 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport  Kërkohen shembuj me shkrim 

   lëndët kryesore lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor dhe intervistë. 
     në dëftesën PSSA  mëparshëm  negativ, në  
   e fundit si edhe Lexim dhe mësimor. dëftesën më  
   me një C si  Matematikë  të fundit  
     përjashtim      

Northeast High School SA 9‐12 Notat: A, B në 85 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport   

International   lëndët kryesore lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 
Baccalaureate Program     në dëftesën PSSA  mëparshëm  negativ, në 

   e fundit Lexim dhe mësimor. dëftesën më 
    Matematikë  të fundit 
       



CW= Shkolla me Pranim nga Qyteti 

SA= Shkolla me Pranim Special Admission School 
 
Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Albanian) 

 

Page 7 of 11  

Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Northeast High School SA 9‐12 Notat: A, B në 85 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport   

Magnet Program   lëndët kryesore lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 

     në dëftesën PSSA  mëparshëm  negativ, në 

   e fundit Lexim dhe mësimor. dëftesën më 
    Matematikë  të fundit 
       

Parkway CC‐Middle SA 9‐12 Notat: A dhe B në 63 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport  Nxënësit që nuk jetojnë në Filadelfia 
nuk lejohet të aplikojnë në këtë 
shkollë. Nxënësit që kualifikohen 
duhet të sjellin shembull me shkrim. 
Përparësi në pranim i jepet nxënësve 
të gjeneratës së parë që shkojnë në 
kolegj. 
Një program veror është i 
detyrueshëm për të gjithë nxënësit 
që vijnë në klasën e 9të. 

College Program   lëndët kryesore lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 

     në dëftesën PSSA  mëparshëm  negativ, në 

   e fundit si edhe Lexim dhe mësimor. dëftesën më 

   me një C si  Matematikë  të fundit 
     përjashtim    
       
       
       
       

       

Parkway West High SA 9‐12 Notat: A dhe B në 70 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport  Motivim i fortë dhe interes  për 
sfidat mësimore. 
Intervistë mund të kërkohet. 

School   lëndët kryesore lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 
     në dëftesën PSSA  mëparshëm  negativ, në 

   e fundit si edhe Lexim dhe mësimor. dëftesën më 

   me një C si  Matematikë  të fundit 

     përjashtim    
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Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Parkway‐Northwest 
High School 

SA 9‐12 Notat: A dhe B në 
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit si edhe 
me një C si  

  përjashtim 
 

70 Përqind ose më 
lart  në testin e  
PSSA  
Lexim dhe 
Matematikë 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Kërkohen orë pune 
vullnetare në shkollë dhe/ose 
komunitet dhe intervistë 
personale. 

Philadelphia High School 
for Girls 

SA 9‐12 Notat: A, B  në 
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

85 Përqind ose më 
lart  në testin e  
PSSA  
Lexim dhe 
Matematikë 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Motivim i fortë dhe interes  për 
sfidat mësimore. 
Intervistë mund të kërkohet. 

Philadelphia Military 
Academy 

CW 9‐12 Notat: A, B dhe C në 
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit 

 

N/A Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Trajnim i detyruar në Verë; Duhet 
të jeni dakort me Kredon e Kadetit 
(JROTC Cadet Creed) dhe të gjitha 
rregulloret përkatëse. 

Randolph Technical High 
School 

CW 9‐12     Nxënësit me motivim të fortë për 
sfidat mësimore dhe që kanë 
interes  për të mësuar në fushën 
e zgjedhur prej tyre, janë të 
mirëpritur për aplikim. 
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Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Robeson, Paul High CW 9‐12 Notat: A, B dhe C në N/A Frekuentimi 95% Asnjë raport  Nxënësit me motivim të fortë për 
sfidat mësimore. 

School   lëndët kryesore  gjatë vitit të  disiplinor 

     në dëftesën  mëparshëm  negativ, në 
   e fundit  mësimor. dëftesën më  
      të fundit  
         

Saul, Walter B. High SA 9‐12 Notat: A dhe B në 70 Përqind ose më Frekuentimi 95% Asnjë raport   

School   lëndët kryesore lart  në testin e  gjatë vitit të  disiplinor 
     në dëftesën PSSA  mëparshëm  negativ, në 

   e fundit si edhe Lexim dhe mësimor. dëftesën më 

   me një C si  Matematikë  të fundit 
     përjashtim     

Science Leadership SA 5, 9‐ Notat: A dhe B në I aftë (Proficient) Jo më shumë se  Asnjë raport  Intervistë e detyruar me bazë 
projekti. (Familjet duhet të 
telefonojnë shkollën për intervistën, 
që do të mbahet në fillim të Tetorit 
dhe Nëntor.) 
Nxënësit e klasave 9‐12‐ 
Rekomandohet me forcë një javë në 
“Summer Institute”, për të gjithë 
nxënësit që vijnë në klasë të 9_të. 

Academy @ Beeber  12 lëndët kryesore  në testin e PSSA 5 mungesa pa disiplinor 
*Ju lutemi vini re, që të 
merreni në vlerësim për 
të dyja kampuset e SLA , 
nxënësit duhet të 
aplikojnë në të dyja 
shkollat 

    në dëftesën Lexim dhe arsye; jo më  negativ, në 
  e fundit si edhe Matematikë Shumë se 5 raste dëftesën më 
  me një C si   ardhje me  të fundit 
    përjashtim  vonesë  
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Emri i Shkollës Tipi Klasat     Notat Notat në Testet e 
Standardizuara 

Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

Science Leadership 
Academy @ Center City 
*Ju lutemi vini re, që të 
merreni në vlerësim për 
të dyja kampuset e SLA 
, nxënësit duhet të 
aplikojnë në të dyja 
shkollat 

SA 9‐12 Notat: A dhe B në 
lëndët kryesore 

  në dëftesën 
e fundit si edhe 
me një C si  

  përjashtim 
 

I aftë (Proficient) 
 në testin e PSSA 
Lexim dhe 
Matematikë 

 

Frekuentimi 95% 
gjatë vitit të  
mëparshëm  
mësimor. 

 

Asnjë raport  
disiplinor 
negativ, në 
dëftesën më 
të fundit 

 

Intervistë e detyruar me bazë 
projekti. (Familjet duhet të 
telefonojnë shkollën për intervistën, 
që do të mbahet në fillim të Tetorit 
dhe Nëntor). Nxënësit e klasave 
9‐12‐ Rekomandohet një javë në 
“Summer Institute”, për të gjithë 
nxënësit që vijnë në klasë të 9_të. 

Swenson Arts/Tech High 
School 

CW 9‐12     Nxënësit me motivim të fortë për 
sfidat mësimore dhe që kanë 
interes  për të mësuar në fushën 
e zgjedhur prej tyre, janë të 
mirëpritur për aplikim. 

The LINC CW 9‐12     Demonstron interes në 
ndjekjen e shkollës 

 
Nxënësit me motivim të 
fortë për sfidat mësimore.  

The U School CW 9‐12     Demonstron interes në 
ndjekjen e shkollës 

 
50% e nxënësve janë prej 10 zip 
kodeve pranë dhe 50% janë nga 
pjesa tjetër e qytetit. 



CW= Shkolla me Pranim nga Qyteti 

SA= Shkolla me Pranim Special Admission School 
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Frekuentimi    Sjellja Kërkesa Shtesë 

The Workshop School CW 9‐12     Përparësi kanë nxënësit që 
jetojnë në seksionin e Perëndimit 
të Filadelfias. 

Demonstron interes në 
ndjekjen e shkollës 
  


