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Për kopjet e Kodit të Sjelljes në gjuhë të ndryshme nga anglishtja, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Përkthimit dhe 

Interpretimit në numrin e telefonit 215-400-4180, ose këshillohuni me faqen e internetit të Qendrës - 

Multilingual Language Pages. 

SHËNIM: Kodi i Sjelljes së Nxënësit është i plotë në uebsajtin e Drejtorisë Arsimore - https://webapps.philasd.org/ 
stor/Code_of_Student_Conduct_Albania n.pdf Kodi i sjelljes së nxënësit mund të merret si broshurë në drejtorinë e 
shkollës, ose nga Zyra e Përfshirjes së Familjes dhe Komunitetit, me telefon 215- 400-8480, ose website– 
https://www.philasd.org/languagepages/albanian 

 

قةطلمنا قعوم  لكام في  لبشك  رةفومت  بالطلا  وكسل  دعواق  نةدوم  : إن  ةظلمالحا ءجارلا   https://webapps.philasd.org/stor/ 

Code_of_Student_Conduct_Arabic. pdf 

 فتاھ مقر 8481-400-215 وأ نم عقوم تنرتنلإا نإ ةنودملا ةرفوتم في نسخ ةعوبطم نم ریدم كتسردم وأ نم بتكم طبارت ةرسلأا   ،عمتجملاو

www.philasd.org/languagepages/arabic 

 

请注意：请注意，您可以登录⽹网站 

https://webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Chines 

e.p df 查看《学⽣生守则须知》的中⽂文版本。 您可以向校⻓长办公室索取 

《学⽣生守则须知》的印刷件， 或者拨打电话 215-400-8482 或登陆 

www.philasd.org/languagepages/chinese 索取该⽂文件。 

 

PRIÈRE DE NOTER: le code de conduite de l’élève est disponible dans sa totalité sur le site du district au https:// 
webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_French. pdf Le Code est disponible en imprimé chez votre 
principal ou au Bureau de la participation des parents, de la famille, de la communauté et des partenariats à base 
confessionnelle (Office of Family and Community Engagement) au 215-400-8483. 
www.philasd.org/languagepages/french 

 

ស" រករ_សម_គល(៖ eនប_œ ងរ_ ៃ ◌_ប_     ែ នសងៗeន4ទ6ត នក្េ ◌:;េ ◌_ 

◌   _អងន( គ_ ស" មទរ_ទeង_ មជឈមណឌ Bលបបក  _ នលម ២១៥-៤០០-៨៤៨៤។ www.philasd.org/languagepages/khmer 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: С полной версией Правил для учащихся можно ознакомиться на 

вебсайте округа https://webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Russia n.pdf Распечатанные Правила 

можно получить у  директора 

 
 

 
школы или в Управлении по Делам Семьи и Задействованию Общин (номер телефона 215-400-8485 или 

вебсайт www.philasd.org/languagepages/russian 

 
 

NOTA: El código de conducta del estudiante completo está disponible en el sitio Web del Distrito - https:// 
webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Spanis h.pdf La copia impresa del código está disponible en la 
oficina del director de su escuela o en la Oficina del Compromiso Familiar y de la Comunidad, teléfono número 
215-400-8489 o en el sitio Web – www.philasd.org/languagepages/spanish 

 

 

Xin Chú Ý: Nội dung của Nội Quy Điều Lệ Nhà Trường có trên trang web https://webapps.philasd.org/stor/ 

Code_of_Student_Conduct_Vietna mese.pdf Hiệu trưởng hoặc Văn Phòng Gia Đình Và Cộng Đồng đều có bản in của 

quyển nội quy này, xin vui lòng gọi số 215-400-8486 hoặc đọc trên trang web 

www.philasd.org/languagepages/vietnamese. 

https://www.philasd.org/languagepages/albanian
http://www.philasd.org/languagepages/arabic
http://www.philasd.org/languagepages/chinese
http://www.philasd.org/languagepages/french
http://www.philasd.org/languagepages/khmer
http://www.philasd.org/languagepages/russian
http://www.philasd.org/languagepages/spanish
http://www.philasd.org/languagepages/vietnamese.
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UDHËZUESI PËR ZYRAT E DREJTORISË  

 ARSIMORE TË FILADELFIAS 

Qendra e Arsimit të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias ndodhet  në: 
440 N. Broad Street 
Filadelfia, PA 19130 

215-400-4000 
 

 
Zyrat e mëposhtme janë të vendosura në të njëjtën adresë dhe mund të arrihen në numrat e 
telefonit të listuar: 

 
FREKUENTIMI  DHE GJYKATA E  MUNGESAVE PA 

ARSYE 
 
 

215-400-4830 – Opsioni 1 

KLIMA DHE SIGURIA 215-400-4870 

EDUKIMI I FËMIJËVE DHE TË RINJVE TË PASTREHË 267-784-9956 

ANGAZHIMI I FAMILJES DHE KOMUNITETIT 215-400-4180 

QENDRA E RI-ANGAZHIMIT 215-400-6700 

SHËRBIME TË SPECIALIZUARA 215-400-4170 

VENDOSJA DHE REGJISTRIMI I NXËNËSVE 215-400-4290 

TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E NXËNËSVE 215-400-4830 

TRANSPORTI 215-400-4350 

 
 
Numra të tjerë telefoni të rëndësishëm: 

 
Numri për ngacmime nga nxënës të tjerë (Bullying) 215-400-SAFE (7233) 

Numri për abuzim të fëmijëve 1-800-932-0313 

Numri për parandalim të vetëvrasjeve 1-800-273-TALK (8255) 

Numri për sigurinë e shkollave të Pensilvanisë 215-656-5381 
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Prezantimi për Kodin e Sjelljes 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias është e angazhuar të sigurojë  
mjedise shkollore të mira, të pastra, të sigurta dhe të  
favorshme për mësimdhënie dhe për të mësuar. Ne përpiqemi  
të kemi partneritet kuptimplotë me prindërit dhe familjet,  
në mënyrë që të mund të punojmë së bashku për të inkurajuar  
rritjen akademike, sociale dhe emocionale të nxënësve tanë.  
Qëllimi ynë ështe të sigurojmë që të gjithë nxënësit tanë të kenë burimet e nevojshme për 
t'u diplomuar dhe të pregatiten që të kenë suksese si qytetarë plotësisht të angazhuar. 

 
Cdo anëtar i komunitetit të shkollës luan një rol të rëndësishëm në krijimin e mjediseve të sigurta dhe 
mbështetëse të mësimit për nxënësit tanë. Disa nga perspektivat  dhe përgjegjësitë e anëtarëve të 
komunitetit shkollor përfshijnë: 

• Personeli i shkollës 

• Zbatimi i kodit të sjelljes në mënyrë të drejtë dhe të qëndrueshme. 
• Shqyrtimi dhe hetimi i shkeljeve të kodit të sjelljes. 
• Raportimi i çdo dyshimi të arsyeshëm për abuzim ose neglizhencë të fëmijëve. 
• Adresimi i shkeljeve të kodit të sjelljes me strategji dhe ndërhyrje të shumta për t'i mbajtur nxënësit   
  në shkollë. 
• Ruajtja e konfidencialitetit të rekordeve të nxënësve. 
•  

• Nxënësit 

• Frekuentimi i rregullt  në shkollë,zbatimi i kodit të veshjes,njohja e rregullores mbi ngacmimin e   
   paligjshëm. 
• Sjellja në atë mënyrë që përqëndrohet në suksesin akademik. 
• Të jenë  të përgjegjshëm për zbatimin e rregullave. 
• Raportimi i çdo konflikti ose shqetësimi tek një anëtar i shkollës. 

 Prindërit / kujdestarët 
• Mbështesin ligjet  dhe rregulloret e shkollës. 
• Mbështesin rregullat e Drejtorisë Arsimore të Filadelfias. 
•Të kuptojnë që personeli i shkollës duhet të zbatojë rregullat e shkollës. 
•Të mësojnë  fëmijët të respektojnë të drejtat e të tjerëve dhe të ndjekin rregullat e shkollës. 
•Të theksojnë  rëndësinë e përgatitjes për shkollë dhe respektimit të rregullave të shkollës. 
 

• Kodi i Sjelljes është në dispozicion në  websajtin e Drejtorisë Arsimore të Filadelfias. 

Gjithashtu  kopje të Kodit të Sjelljes mund ta gjeni në  shkollën e fëmijës suaj ose nga Zyra e Familjes 
dhe Angazhimit të Komunitetit (215-400- 4180; faqja e internetit - FACE Office Back to School Page) 

 

Kur zbatohet Kodi? 

Kodi i Sjelljes vlen për anëtarët e komunitetit të shkollës kur ata janë në shkollë  ose në 
ndonjë aktivitet të sponsorizuar nga shkolla, të tilla si eskursione me klasat ose aktivitete 
sportive. Kodi i Sjelljes vlen gjithashtu për të gjithë nxënësit gjatë udhëtimit në shkollë ose 
nga shkolla, duke përdorur çdo mënyrë transporti (ecje, autobus shkollor, SEPTA, etj). Për 

më tepër, Kodi i Sjelljes vlen për sjelljet jashtë orarit të shkollës (përfshirë fundjavat) nëse 
incidenti ndikon në komunitetin e shkollës. 
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Pretendimet dhe përgjegjësitë e anëtarëve të komunitetit 

 
Përgjegjësitë e të gjithëve 
• Të respektojnë të gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës. 
• Të mbajnë një klimë pozitive në shkollë duke qenë përgjegjës, respektues dhe bashkëpunues. 
• Të komunikojnë  për  kodin e sjelljes për nxënësit  dhe personelin. 
• Të motivojnë nxënësit të lartësojnë perspektivat nëpërmjet shëmbujve  pozitiv. 
• Të përdorim gjykim të saktë për të parandaluar që incidentet e vogla të bëhen problem i madh 
 

Përgjegjësitë e administratorëve dhe personelit të shkollës 

• Të respektojnë  të gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës. 
• T’ju sigurojnë nxënësve dhe prindërve të gjitha rregullat, njoftimet dhe materialet disiplinore në   
   gjuhën e tyre të preferuar falas. 
• Të informojnë  të gjithë personelin e shkollës, prindërit dhe nxënësit për rregullat e disiplinës. 
• Të mbajnë  një mjedis mësimor që ndikon  në suksesin  akademik. 
• Të mbajnë nxënësit  përgjegjës  për sjelljet e dënueshme në shkollë dhe në mjediset e saj. 
• Të adresojnë thyerjet disiplinore me strategji  të shumëfishta për mbajtjen e nxënësve  në shkollë. 
• Të sigurojnë  trajnime për mësuesit dhe personelin për çështje disiplinore,trauma në të rinjtë, dhe  
   trajnime të tjera të kërkuara nga mësuesit dhe personeli  me qëllim të përmirësimit të klimës  
   shkollore, sigurisë dhe të  rezultateve të nxënësve . 

Përgjegjësitë e nxënësve 

• Të respektojnë të gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës. 
  • Të kuptojnë dhe zbatojnë rregullat e shkollës, përfshirë 
     Kodin e Sjelljes së Nxënësit dhe Manualin shkollor. 
  • Të sillen në mënyrë të tillë që përqëndrimi të jetë 
     në suksesin akademik. 
  • Të jenë  të përgjegjshëm dhe  përgjegjës për ndjekjen  
     e rregullave. 
 

Përgjegjësitë e prindërve / kujdestarëve dhe avokatëve 
• Të respektojnë  të gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës. 
• Të njohin dhe kuptojnë faktin që personeli duhet të zbatojë rregullat e shkollës. 
• T’ju mësojnë  fëmijëve  të respektojnë të drejtat e të tjerëve dhe të zbatojne  rregullat e shkollës. 

Të drejtat e nxënësit dhe prindit / kujdestarit 
 

Ankesat e prindërve / kujdestarit  
 
Zyra e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Nxënësve është përgjegjëse për të rishikuar vendimet e marra 
nga shkolla  ose personeli i zyrës qëndrore për të përcaktuar nëse vendimi është marrë në përputhje 
me rregullat , proçedurat dhe protokollet e drejtorisë arsimore. Vendimet e mëposhtme mund të 
apelohen: 
 
1. Transferimet  disiplinore - transferimet e bëra në bazë të seancës dëgjimore disiplinore 
2. Shkolla e lagjes - transferime - transferime në një shkollë lagjeje në fund të një viti shkollor për    
    raportimin e informacionit të pasaktë të vendbanimit në shkollë,ose transferime që bazohen nga     
    lëvizja në zona të tjera. 
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3. Zgjedhja e shkollës -  pasi prindi të përfundojë proçesin e zgjedhjes së shkollës 
4.  Për të pastrehët  - transferimi në një shkollë të re bazuar në adresën e re të një nxënësi ( nëse  
     nxënësi  është i pastrehë) 
5. Letrat e përjashtimit të prindërve – prindit i ndalohet ardhja në ndërtesën e shkollës si rezultat i  
    sjelljes së papërshtatshme 
6. Për ngacmimet / sharjet  - pasi administratori i shkollës heton një pretendim të ngacmimit ose  
    sharjes dhe prindi kundërshton rezultatet e këtij hetimi. 
7. Detyrë e përkohshme - detyra të përkohshme të sigurisë në Akademinë Camelot. 
 
Për udhëzimet për paraqitjen e një ankese, prindërit duhet t'i referohen Proçedurave të Proçesit të 
Ankimit në faqen e internetit të drejtorisë arsimore: https://www.philasd.org/studentrights/ 
 

Kërkesa për vlerësimin e arsimit special 
 

Një mësues i shkollës mund të rekomandojë që një fëmijë të vlerësohet për të përcaktuar nëse ai ka 
paaftësi. Prindërit / Kujdestarët gjithashtu mund të kontaktojnë mësuesin e fëmijës ose një person  
tjetër të shkollës për të kërkuar një vlerësim. Kjo kërkesë mund të jetë verbale, por është më  mirë  
me shkrim. Pasi të bëni kërkesën, shkolla  do t’ju kërkojë  "leje për të vlerësuar" (PTE). Për pyetje, ju 
lutemi kontaktoni ndërlidhësin e arsimit special për shkollën tuaj. 
 

Kërkesë për Planin e Shërbimit 504  
 
Prindërit / Kujdestarët mund të kërkojnë që fëmija i tyre të ketë një plan shërbimi 504. Kërkesa duhet 
të bëhet me shkrim dhe prindi / kujdestari duhet të përfshijë të gjitha shënimet përkatëse mjekësore 
së bashku me shërbime ose akomodime specifike. Këto kërkesa mund t'i drejtohen  mësuesit të 
nxënësit, këshilltarit ose një personi  tjetër të shkollës. 
 

Shërbimet për viktimat  
 
Nëse një nxënës është viktimë e një incidenti të lidhur me shkollën, shërbimet për këto  viktima mund 
të kërkohen duke kontaktuar “Pennsylvania Office of Safe Schools Advocate”  në numrin e telefonit 
215-656-5381, me e-mail Ra- OSSAPhiladelphia@pa.gov ose faqen në internet –  
http: /www.phillyossa.com. 
 
Nëse një nxënës është viktimë, ata mund të kërkojnë që shkolla të vendosë një plan sigurie. 
 

Nxënësit që janë të pastrehë 

 
Drejtoria Arsimore e Filadelfias i konsideron nxënësit të cilëve u mungon një vendbanim i rregullt, jo 
vetëm gjatë ditës ,por dhe  gjatë natës, si të pastrehë. Kjo përfshin fëmijë dhe të rinj që po ndajnë 
strehimin e personave të tjerë për shkak të humbjes së banesave, vështirësive ekonomike ose një 
arsye të ngjashme, duke jetuar në motele, parqe ose vendpushime; ose fëmijë ose të rinj që kanë një 
vendbanim parësor gjatë natës që është një vend publik ose privat që nuk është krijuar për ose 
përdorur zakonisht si një strehim për gjumë nga qeniet njerëzore; ose fëmijë ose të rinj që jetojnë në 
makina, ndërtesa të braktisura ose strehim nën standarte ose situata të ngjashme; ose fëmijë 
emigrantë sepse ata jetojnë në rrethana si ato të përshkruara më lart. 

Gjithashtu përfshihet në këtë kategori dhe mund të përshkruhet si një i ri jo në kujdestarinë fizike të 
një prindi ligjor ose kujdestari dhe të rinjtë që jetojnë vetë në ndonjë nga situatat e pastrehë të 
përshkruara më lart. Fëmijë dhe të rinj që plotësojnë kriteret e të qenurit pa shtëpi, edhe nëse 

 

mailto:OSSAPhiladelphia@pa.gov
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 të shoqëruar nga një kujdestar, duhet t'i jepet e drejtë e plotë dhe e barabartë për një arsim të duhur 
publik dhe sukses në programin arsimor. Përfundimi dhe përshtatshmëria e kushteve të strehimit do 
të merren parasysh kur përcaktohet nëse një nxënës kualifikohet. 

Këta fëmijë dhe të rinj mund të regjistrohen në: 
• Shkolla në të cilën nxënësi ndoqi kur ishte në një vendbanim të përhershëm (shkolla e origjinës). 
• Shkolla në të cilën nxënësi ishte regjistruar për herë të fundit (shkolla e origjinës). 
• Cdo shkollë që studentët me strehë që jetojnë në zonën në të cilën fëmijët ose të rinjtë që po 

përjeton pastrehë, kanë të drejtë të regjistrohen (ne shkollën të lagjes tjetër).  

Për më shumë informacione, kontaktoni “ Education for Children and Youth Experiencing 
Homelessness” (ECYEH). 

Disiplina e nxënësve  

Nxënësit që marrin veprim disiplinor mund të presin që zyrtarët e shkollës të: 
1. Lejojnë  nxënësit një mundësi për t'iu përgjigjur pretendimeve duke shpjeguar versionin e tyre të 
ngjarjeve dhe të paraqesin informacione shtesë përkatëse. 
2. Lejojnë nxënësit të zgjedhë të mos japë  deklaratë. 
3. Diskutojnë sjelljen, problemin e nxënësit dhe mënyrat për ta korrigjuar atë. 
4. Informojnë nxënësin për veprimet korrigjuese ose hapat e ardhshëm që duhet të ndërmerren. 
5. Dokumentojnë sjelljen, problemin, ndërhyrjen dhe marrëveshjet e arritura në konferencë. 

Nxënësit në Kujdesin Foster  

Një fëmijë në kujdestari do të mbetet në shkollën e origjinës (shkolla ku fëmija ishte regjistruar në 
kohën e vendosjes), përveç nëse përcaktohet se nuk është në interesin e tyre më të mirë për të 
ndjekur atë shkollë. Nëse një nxënës në kujdestari ka përjetuar një ndryshim në vendosje, do të 
mbahet një takim për përcaktimin më të mirë të interesit për të përcaktuar nëse nxënësi duhet të 
qëndrojë në shkollën e origjinës ose nëse duhet të kalojë në një shkollë të re. Prindërit kujdestarë 
ose punonjësit e kujdestarisë nuk duhet të bëjnë ndonjë ndryshim në regjistrimin për nxënësit që 
janë në kujdestari pa një takim  për të vendosur duke u bazuar në interesin më të mirë. Ju lutemi 
kontaktoni “ Office of Student Rights and Responsibilities” për informacione shtesë. 

Nxënësi transgjinor dhe me gjini të pa -konfirmuar 
 
Nxënësve transgjinorë dhe me gjini të pa konfirmuar kanë të drejta të caktuara në bazë të Politikës së 
Bordit Shkollor 252, të cilat janë: 
1. E drejta e intimitetit e cila përfshin të drejtën për të mbajtur identitetin transgjinor në mënyrë private    
    në shkollë. 
2. Personeli i shkollës nuk duhet të zbulojë informacione që mund të zbulojnë identitetin transgjinor të  
    nxënësit, përfshirë prindërit dhe personelin tjetër të shkollës, përveç nëse nxënësi ka autorizuar një    
    zbulim të tillë. 
3. E drejta për t'u përfshirë në grupin që korrespondon me identitetin e tyre gjinor. 
4. E drejta për të patur akses në banjën ose dollapin që korrespondon me identitetin e tyre gjinor. 
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Rregullat e proçesit të ankesave  
Kjo proçedurë ka për qëllim të sigurojë që 
të gjithë nxënësit dhe prindërit / kujdestarët 
të kenë një proçes për të paraqitur ankesa 
që kanë të bëjnë me sjelljen e oficerëve të 
policisë shkollore (SPO) dhe që të gjithë të 
kenë të drejtë në  proçesin e  ankesave, 
pavarësisht nga raca, përkatësia etnike, 
mosha, gjinia, etj. orientimi seksual ose 
statusi i aftësisë së kufizuar. 
 

 
Proçesi i ankesës do të përdoret nga çdo nxënës ose prind / kujdestar i Drejtorisë 
Arsimore të Filadelfias për të raportuar një incident që ka të bëjë me sjelljen e një SPO. 
Mund të përdoret për të dokumentuar informacione në lidhje me SPO për sjellje të 
pahijshme. Në mënyrë që të shqyrtohen me kohë faktet, përfshirë intervistimin e 
dëshmitarëve, ankesa duhet të paraqitet sa më shpejt që të jetë e mundur. Nxënësit 
mund të paraqesin një ankesë SPO përmes faqes së internetit të Drejtorisë Arsimore të 
Filadelfias në: https://www.philasd.org/studentrights/school-policeofficer-student- 
ankesë / 
 
Fshirja e  Rekordeve për Nxënësit e Përjashtuar 
Një nxënës i cili ka qënë përjashtuar përgjithmonë ose përkohësisht nga votimi  në 
shumicë të Bordit Shkollor, mund të aplikojë në Drejtorinë Arsimore të Filadelfisë për  
fshirjen e rekordeve të përjashtimit. 
Vendimi i fshirjes  ndodh sipas gjykimit të eprorit ose personit të caktuar, dhe nuk i 
nënshtrohet shqyrtimit ose apelimit në bordin e shkollës ose gjykatat. 
 
Politika e plotë e Bordit Nr. 233, përfshirë kriteret dhe proçesin e ripranimit dhe / ose 
fshirjes së rekordeve, mund të gjënden në faqen e internetit të Drejtorisë Arsimore të 
Filadelfias në - http://www.philasd.org/offices/administration/policies. 
 

Vizitat në Kampuse 

Prindërit dhe kujdestarët inkurajohen të vizitojnë shkolla dhe të 
takohen me mësuesit dhe administratorët për përparimin e 
fëmijës së tyre. Për të siguruar që të gjitha ndërtesat tona janë 
mjedise mësimi të sigurta dhe të rregullta, vizitorët duhet së 
pari të raportojnë në zyrën kryesore për t'u regjistruar, të 
shprehin arsyen e vizitës së tyre dhe të marrin autorizimin nga 
një administrator i shkollës për të vazhduar vizitën. Vizitat në 
shkollën e fëmijës tuaj duhet të planifikohen paraprakisht sa 
herë që të jetë e mundur. 
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        Pretendimet për Kodin e Veshjes  

Nxënësit pritet të ndjekin kodin e veshjes së shkollës  së tyre në mënyrë që pamja e tyre nuk do të 
krijojë premisa për rrezik  shëndeti apo sigurie. Drejtorët e shkollave duhet të përcaktojnë dhe të 
shpallin vendimin përfundimtar për atë që duhet konsideruar e përshtatëshme ose jo. Për 
informacione  në lidhje me kodin e veshjes së shkollës, ju lutemi lexoni manualin e shkollës së 
fëmijës suaj. 

Shkelja e kodit të veshjes nuk do të ndëshkohet me përjashtim nga klasa. 

Drejtorët mund të shpallin ditë të vecanta  ose të  klubit  dhe të  lejojnë nxënësit  të veshin bluza 
të ndryshme të klubeve,ose të planifikojnë ditë të veshjes ndryshe (p.sh.një ditë kur nxënësit 
dalin fotografi, ose të lejojnë nxënësit të vishen me veshje të tilla  si, veshje atletike,bande,kori e 
tjera) Në këtë Kod të Sjelljes nuk  parashikohen kufizime ose ndalime për veshje fetare. Prindërit 
që kanë  shqetësime në lidhje me veshjen fetare inkurajohen t'i diskutojnë këto shqetësime me 
drejtorin e shkollës. 

 

Nxënësit  kanë të drejtë të vishen në përputhje me identitetin e tyre të deklaruar gjinor dhe / ose 
shprehitë në kuadrin e  kodit të veshjes së shkollës. 

Pretendimet e pjesëmarrjes 

Në kontenë e Filadelfias, frekuentimi i 
shkollës është kërkesë për të gjithë 
fëmijët e moshës 6 deri në 17 vjeç. “Të 
ndjekësh shkollën” do të thotë, që një 
fëmijë duhet të jetë i regjistruar dhe 
ndjekë një shkollë publike, shkollë 
çartër, shkollë çartër cyber, shkollë 
private ose me bazë fetare, ose të 
marrë pjesë në një program shkolle të 
aprovuar, që ndiqet në shtëpi. 

 

Rregullat e Departamentit të Arsimit të Pensilvanisë parashtrojnë, se fëmijët, konsiderohen në 
moshë shkolle nga koha që ata janë PRANUAR në një program arsimor të shkollës publike, deri në 
diplomimin nga shkolla e mesme, ose deri në moshën 21 vjeç. Prandaj, gjatë kohës që fëmija 
është në moshë shkolle, fëmija ose nxënësi ka të drejtë të ndjekë shkollat publike, ose një shkollë 
çartër. Nxënësit, të cilët bëhen 21 vjeç gjatë periudhës shkollore, kanë të drejtë të përjashtohen 
nga ky rregull. 

 

Nga prindërit/kujdestarët pritet që: 

• Sigurojnë që fëmijët e tyre të moshës 6 deri në 17 vjeç janë të regjistruar në shkollë dhe e 
ndjekin atë rregullisht, në orar dhe gjatë gjithë ditës. 

• Theksojnë rëndësinë e frekuentimit në orar, në shkollë, klasë dhe aktivitetet e mbikqyrura  dhe 
vazhdojnë frekuentimin e mirë dhe rezultatet pozitive. 

• Dërgojnë fëmijën e tyre çdo ditë të përgatitur për të marrë pjesë aktivisht dhe të mësojë në klasë, 
duke siguruar që ata bëjnë një gjumë të mirë dhe të kenë ngrënë mëngjes. 

• Vendosin orare të kufizuara, por të arsyeshme dhe sipas moshës, për të ardhur në shtëpi dhe/për 
të fjetur në orar. 

• Përpiqen të lënë takimet personale për fëmijën, jashtë orarit të mësimit, ose gjatë pushimeve 
të shkollës. 

• Planifikojnë kohë të përshtatëshme për mësime dhe gjumë 
• Sigurojnë që fëmija i tyre bën vizitat periodike të shëndetit të detyruara me ligj. 



THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA CODE OF CONDUCT 11  

• Planifikojnë pushimet me familjen që të përkojnë me pushimet e shkollës 
• Telefonojnë shkollën kur fëmija mungon. 
• Pajisin  fëmijën  me  letër  me  shkrim,  për  çdo  mungesë  kur  ai/ajo  kthehet  në shkollë 
• Pajisin fëmijën me një arsye me shkrim për çdo vonesë në shkollë, ose largim  më herët nga 

shkolla. 
• Pajisin shkollën me adresën e saktë aktuale, kontaktet e emergjencës, telefonat e shtëpisë, 

punës, celularët, adresën elektronike (email) në fillim të çdo viti shkollor dhe të rifreskojnë 
informacionin sa herë ka ndonjë ndryshim. 

• Ndihmojnë në zhvillimin dhe zbatimin e planit individual për përmirësimin e frekuentimit të 
fëmijës, nëse është e nevojshme. 

 

Kur Mund të Mungojë një Fëmijë? 

Në disa raste nxënësi do të mungojë në shkollë. 
Këto “mungesa të arsyeshme" përfshijnë raste të 
tilla si sëmundje ose lëndime, leje lindjeje për 
prindër adoleshentë (6 javë ose 30 ditë shkollore), 
leje nga prindi (vetëm me shkrim dorazi), 
mungesë në raste të një vdekjeje/funerali në 
familje (shiko më poshtë), aktivitete ose 
eskursione të karakterit edukativ, pezullim nga 
mësimi, dhe në raste festash fetare. Menjëherë, 
kur nxënësi kthehet në shkollë pas mungesës, 
duhet të paraqesë një shënim me shkrim nga 
prindi ose kujdestari. Ky shënim duhet të përfshijë 
një numër telefoni ose mënyrë tjetër të kontaktimit 
të prindit për qëllime verifikimi. Vërtetim lidhur me 
mungesën/dëmtimin/apo në raste të tjera kërkohet 
kur mungesat kalojnë 3 ose më shumë ditë në 
vazhdimësi.Pas ditës së tretë drejtori, ose 
zëvendësi i pranojnë ose e refuzojnë këtë shënim. 

Një mungesë “pa arsye” ose “jo ligjore” ndodh, kur një nxënës mungon pa paraqitur një arsye bazë. 
Kjo do të thotë se nxënësi nuk ka paraqitur as shënimin me shkrim,kur është kthyer në shkollë, apo 
se arsyeja e paraqitur nuk ka baza për t’u quajtur një mungesë e arsyeshme. Shembuj të 
mungesave pa arsye përfshijnë (por nuk kufizohen); të kesh qënë dado fëmijësh, të zgjohesh vonë, 
ose kur ke qënë me pushime familjare. Për më tepër informacion për mungesat dhe largimet pa 
leje, shikoni websajtin https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/attendance-truancy/. 

 

Pasojat për Mos Frekuentimin (Largimet pa Leje) 
 
Një nxënës i cili mungon pa arsye  tre (3) ose më shumë ditë shkollore  gjatë një viti shkollor, 
konsiderohet “ që ka lënë “orën e mësimit . Kur nxënësi mungon, shkolla duhet ta njoftojë prindin / 
kujdestarin me shkrim përmes letrës “Three Day Legal Notice” (Njoftimit Ligjor Tre ditor). Ky njoftim 
duhet të jetë në gjuhën e preferuar nga prindi / kujdestari. Njoftimi mund të përfshijë një ofertë për të 
pasur një takim për përmirësimin e mungesave. Në këtë takim diskutohen arsyet e mungesave dhe 
hartohet një plan për të ndihmuar fëmijën si, (vizita në shtëpi, plan për përmirësimin e frekuentimit të 
shkollës (SAIP), mbështetje akademike, referime të shërbimit social ose referim tek këshilltari). 
 
Nëse  fëmija  vazhdon të ketë mungesa pa arsye, atëherë shkollës i kërkohet të ftojë familjen në 
shkollë për një takim ku do të diskutohet  plani për përmirësimin e frekuentimit (SAIP). Prindi dhe 
fëmija duhet të jenë të ftuar në këtë konferencë paraprakisht, por nuk kërkohet të marrin pjesë. Në 
konferencë, arsyet e mungesës së fëmijës duhet të diskutohen dhe shkolla duhet të krijojë një plan 
për të ndihmuar në  përmirësimin e frekuentimit. 
  

https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/attendance-truancy/
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Një SAIP duhet të zhvillohet për çdo nxënës që ka midis tre (3) dhe gjashtë (6) mungesa të pa 
arsyeshme. Nëse pjesëmarrja e nxënësit nuk përmirësohet, nxënësi mund të referohet në Gjykatën  
e Mungesave pa Arsye ose DHS, në varësi të moshës së fëmijës. Shkolla duhet të dorëzojë këtë  
plan në çdo rast  referimi, në DHS ose gjykatë. 
 
Për fëmijët nga  kopshti  deri në klasën e tretë, do të caktohet një menaxher i çështjeve të 
mungesave për të ndihmuar familjen. Kur një fëmijë është në klasën e 4-të ose më lart, fëmija i 
referohet Gjykatës së Mungesave pa Arsye dhe një menaxher i çështjeve të mungesave do të 
caktohet të ndihmojë në heqjen e pengesave për frekuentimin e rregullt. Fëmija dhe prindi / 
kujdestari do t'i kërkohet të marrin pjesë në Gjykatën e Mungesave pa Arsye  dhe prindi / kujdestari 
duhet të respektojë urdhërin e gjykatës.Urdhëri gjyqësor mund të përfshijë një kërkesë për shërbime. 
Nëse frekuentimi i fëmijës nuk përmirësohet, gjykata e mungesave mund ta dërgojë çështjen në 
Gjykatën familjare. Në Gjykatën familjare, një gjykatës mund të vendosë pavarësinë e fëmijës dhe 
ndoshta të urdhërojë fëmijën të largohet nga shtëpia e tij ose e saj dhe të vendoset në Kujdesin  
Foster. 
 
Pezullimi nga shkolla ose transferimi në një mjedis tjetër arsimor nuk është përgjegjësi e Gjykatës së 
Mungesave. 

 

 
 
 

Modifikimi i Sjelljes 

 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias ka pretendime të mëdha për të gjithë nxënësit. 
Qëllimi ynë është të maksimizojmë angazhimin akademik dhe të minimizojmë 
shkeljet e rregullave dhe sjelljet  jo të mira. Hulumtimet tregojnë se kjo arrihet më 
së miri përmes parandalimit dhe ndërhyrjes sesa pezullimit. 

 

Pezullimet duhet të përdoren vetëm si mënyra e fundit kur ndërhyrjet e tjera nuk 
janë të suksesshme ose për shkelje serioze të kodit të sjelljes. 

 

Ndërhyrjet e mëposhtme janë strategji që kanë rezultuar të efektshme në 
modifikimin e sjelljes. Për informacione  shtesë mbi cilëndo nga këto strategji ose 
për të kërkuar ndihmë për zbatimin e tyre, ju lutemi kontaktoni "Office of Climate 
and Safety" 
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 Shkollat krijojnë ambiente të sigurta dhe  që promovojnë nxënës të 

shëndetshëm dhe të suksesshëm. Themeli i kësaj pune është niveli " Tier 

I" i piramidës së  MTSS e domosdoshme për të mbështetur strategjitë në 

të gjithë piramidën. 

 

 

Strategjitë në klasë 

 
• Ndryshoni organizimin / përbërjen 

në klasë 

• Vend i qëlluar 

• Detyrat e strukturuara akademike 

• Drejtime të qarta 

• Udhëzim strategjik 

• Strategjitë memnike 

• Sistemi në klasë i përforcimit 
pozitiv 

• Ridrejtimi i gjithë klasës 

• Rritja e mundësive për t'u 
përgjigjur 

• Hook (d.m.th. fillo mësimin me një 
detyrë / veprimtari angazhuese) 

• Pjesë mësimi 

• Diferencim / modifikim 

• Më pak ligjërata, më shumë 
lehtësim 

• Mësim “Gamifiko” 

• Afishoni punën e nxënësve 

• Caktoni punë në klasë 

• Integrimi i artit 

• Protokoll i qartë ndihmës 

• Program Paraprak 

• Metoda e lëshimit gradual 

• Konferencat e mësuesve ose të 
nxënësve 

• Modelimi, provimi dhe informimi 

• Bëni një video me fjalë, hapa, 
procedura dhe / ose udhëzime 

• Ushtrime kuptimplote (d.m.th: 
pushime mendore, etj.) 

• Krijoni dhe rishikoni axhendën 
ditore 

 

 

Strategjitë shkollore 

 
• Zgjedhja e nxënësit 

• Takimi i mëngjesit 

• Ekonomia e theksuar 

• Pretendime të qarta të mësimit 

• Përdorimi i niveleve të zërit 

• Mbikëqyrje aktive 

• Vendosni sistemin e ndihmës së 
mësuesve 

• Aftësi të mësuarit intensiv 

• Procedura e tranzicionit 

• Rritja e bashkëveprimit të nxënësve 

• Qarqet ndërtuese të drejtësisë 
restauruese 

• Bashkia e qytetit 

• Mëndje e fortë dhe e sjellshme 

• Mundësitë për lëvizje 

• Aktivitetet e ndërtimit të komunitetit 

• Pasoja të qarta, konsistente, të 
parashikueshme 

• Modeli i sjelljes së dëshiruar 

• Sistemi i shpërblimit / stimulimit 

• Strategjitë e rënies 

• Metoda praktike restauruese 

• Thënja me gojë e problemeve 
Parashikim 

• Ndjekje sekuenciale 

• Përfshirja e interesit të nxënësve, 
aktivitete dhe detyra të preferuara 

• Zgjedhje - krijimi i mundësive 

•  Grupi i emergjencave 

• Përdorimi i kohës së lirë 

• Përqëndrim tavolinë / hapësirë  

• Zbatimi i PBIS-it në të gjitha shkollat 
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Shkollat identifikojnë dhe u përgjigjen nxënësve që janë në rrezik ose kanë 

qënë të ekspozuar ndaj traumës dhe / ose humbjes së të afërmëve që 

plotësojnë ekspozimet, përvojat, zhvillimin dhe nevojat e tyre personale. 

 
 

Strategjitë në klasë 
 

• Mësimdhënie në klasë të gjërë 

• Tavolina e përqëndrimit / pushim i 

strukturuar për grupin 

• Të mësuarit bashkëpunues 

• Strategjitë e të mësuarit të ndihmuar nga 

njëri-tjetri 

• Detyra për njëri-tjetrin 

• Shëmbull për njëri - tjetrin 

• Kontraktimi akademik ose shoqëror 

• Reflektim me shkrim ose falje 

• Humbja e privilegjeve 

• Vendosje objektivash 

• Vetë-Monitorimi 

• Vetë-Vlerësimi 

• Vetë-Udhëzimi 

 

Strategjitë e Shkollës 
 

• Zgjidhja e konflikteve 
• Ndërmjetësimi për njëri -tjetrin 
• Restaurimi me drejtësi i ciklit dëmtim  

konflikt 
• Ndërhyrjet dhe përgjigjet e ekipit 

ndihmës të nxënësve 
• Diskutim në grup me administratorin 

e duhur 
• Sjellja zëvëndësuese e mësuar me 

qëllim (grupi) 
• Kontrolli në fillim dhe në fund  

(CICO) 

Strategjitë në klasë ose në shkollë 

 

 Mësimi  paraprakisht i 
vendndodhjes / Strukturat e 
pushimit. 
Pagimi për shërbime bazë 
Dënim 
Referimi te ekipi që ndihmon 
nxënësin 
Detyrat e grupit të projekteve të 
punës 
Këshillimi në grup 
Referimi te grupi i këshillimit për 
abuzimin me substancat 
Bisedë restauruese me shokët 
dhe/ose me  të rriturit 
• Përdorimi i afërsisë dhe 
mbikëqyrjes aktive 

Përcaktoni dhe rishikoni me dashuri 

dhe kujdes 

Vendet e caktuara në klasë ose 

ndryshimi i vendeve 

Nivele të larta vlerësimesh kundër 

korrigjimeve 

Shpërblimi në grup / nxitje ose 

pasiguri  

Përforcimi me njëri tjetrin 

Objektivat në bazë grupi 

Përforcim diferencial 

Modifikimi i sjelljes 

Kontraktimi akademik ose shoqëror 

Qëllimi i aftësive të të mësuarit  

Korrigjimi verbal dhe informim 

• Kujtesa ne grupi dhe ridrejtimi 
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Shkollat japin ndihmë tek ata nxënës sjellja e të cilëve 

kërkon ndërhyrje intensive dhe ndihmojnë të arrijnë nevojat 

e tyre individuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ndërhyrje nga Shkolla 

• Ndryshimi në orar ose klasë 

• Zhvillimi ose rishikimi i planit të ekipit ndihmës të nxënësve 

• Zhvillimi i Vlerësimit Funksional të Sjelljes (FBA) dhe Planit të Ndërhyrjes së 
Sjelljes (BIP) 

• Konferenca në komunitet nga një i rritur i trajnuar 

• Rrethi i mbështetjes dhe përgjegjësisë RJ 

• Rrethi i mirëseardhjes i RJ 

• Referimi në ekipin e IEP ose ekipin 504 për përcaktimin e manifestimit për 
nxënësit me aftësi të kufizuara 

• Referimi në këshillimin e abuzimit me substancat 

• Referimi në organizatën e duhur komunitare (p.sh. programet trajnuese) 

• Rishikimi në IEP ose në planin 504 sipas nevojës për nxënësit me aftësi të 
kufizuara 

• Pezullimi në shkollë 

• Dënim (dreka, periudha zëvëndësuese, etj.) 

• Pezullimi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Teknika në klasë 

• Mësuesi jep mendimin në planifikimin e procesit të Planeve të Ndërhyrjes në Sjellje 

•  Mësuesi mbështet zbatimin e Planeve të Ndërhyrjes së Sjelljes 
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Disiplina  
  
Nxënësit që përfshihen në sjellje që rrezikojnë sigurinë në shkollë ose prishin përvojën arsimore të 
të tjerëve, mund t'i nënshtrohen disiplinës në përputhje me Kodin e Sjelljes. 
 
Drejtoria Arsimore e Filadelfias është e angazhuar për të arritur barazi arsimore dhe për zvogëluar 
disproporcionalitetin në disiplinë. 
 
Prindërit / Kujdestarët që kanë ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me disiplinën, inkurajohen të 
kontaktojnë drejtorin e shkollës ose ”Office of Student Rights and Responsibilities”. 
 
* Mos lejimi i një fëmije të marrë pjesë në pushim ose palestër nuk është një formë e përshtatshme 
e disiplinës dhe nuk duhet të përdoret. 

 
Proçedurat e Përjashtimit  
  
Sipas ligjit të Pensilvanisë, pezullimi përcaktohet si: mohim i të drejtës së nxënësit  për të ndjekur 
shkollën dhe për të marrë pjesë në çdo aktivitet tjetër të saj për një periudhë kohe deri  në dhjetë 
(10) ditë.Përjashtimi  duhet të paraprihet nga njoftimi me shkrim për nxënësin dhe prindin / 
kujdestarin. Për qëllimet e Kodit të Sjelljes së Nxënësve  të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, 
përjashtimet  përfshijnë tre kategori: brenda shkollës, afatshkurtra dhe afatgjata. 

 
Përjashtimet  në shkollë 
 
Përjashtimi në shkollë është një përjashtim nga një klasë për qëllime disiplinore që lejojnë një 
nxënës të mbetet nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të personelit shkollor. 
Mbikqyrja direkte do të thotë që personeli i shkollës është fizikisht në të njëjtin vend me nxënësit 
nën mbikëqyrjen e tyre. 
 

Përjashtimet jashtë shkollës  
 
Nxënësit e kopshtit, të klasës së parë dhe të dytë nuk mund të përjashtohen nëse veprimet e tyre 
nuk sjellin dëmtime serioze trupore. Dëmtimi serioz trupor përcaktohet si dëmtim  trupor që përfshin 
(1) një rrezik thelbësor të jetës; (2) dhimbje ekstreme fizike; (3) mosfunksionim i zgjatur dhe i 
dukshëm; ose (4) humbja ose dëmtimi i zgjatur i funksionit të një pjese të trupit, organit ose sistemit  
mendor. Për të provuar një dëmtim serioz trupor, shkolla duhet të sigurojë dokumentacionin 
mjekësor pranë Zyrës së të Drejtave dhe Përgjegjësive të Studentëve për të përcaktuar nëse ai 
paraqet dëmtim të rëndë trupor. Ju lutemi të këshilloheni me Zyrën për të Drejtat dhe Përgjegjësitë 
e Studentëve, para se të jepni  ndonjë përjashtim për një nxënës në kopësht,në klasën e  parë dhe 
të dytë. Në vend të përjashtimit, nxënësi  duhet t'i referohet këshilltarit për një takim për të diskutuar  
sjelljen,ndërhyrjet dhe përkrahjet e duhura shëndetësore . 

 
Përjashtimi  afatshkurtër është një përjashtim nga shkolla dhe / ose ndonjë aktivitet apo funksion 
shkollor për një periudhë prej tre ose më pak ditësh shkollore. Nxënësit që janë pezulluar duhet të 
takohen me drejtorin ose personin e caktuar me rastin e përjashtimit. Gjatë konferencës, nxënësi ka 
të drejtë të ndjekë proçedurat e përshkruara në ”Student Conference Procedures”  të cilat reflektohen  
në Kodin e Sjelljes së Nxënësit. 
 
Pezullimi afatgjatë është një përjashtim nga shkolla ose ndonjë aktivitet apo funksion shkollor për 
një periudhë nga katër deri në 10 ditë shkollore. Nxënësve të cilëve u është dhënë  përjashtimi me  
afat të gjatë do të kenë një takim të nxënësit dhe të prindit.Gjatë këtij takimi nxënësi dhe prindi kanë 
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të drejtën e proçedurave të përshkruara sipas të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Nxënësve të 
parashtruara në Kodin e Sjelljes së Nxënësve.Kjo zyrë është caktuar për të gjitha përjashtimet që 
tejkalojnë pesë ditë shkollore. 
 

Proçedurat e Takimeve me Prindërit  
 
Prindërit / kujdestarët do të presin që administratorët e shkollës do t'i përmbahen protokollit të 
mëposhtëm: 

1. Njoftimi i takimit për bisedim duhet t’u jepet  prindërve / kujdestarëve me shkrim dhe të jepet   
dorazi,dërgohet me postë të çertifikuar, me faks, me email, ose të komunikohet me mjete të tjera 
të arsyeshme. 

2. Kur një nxënës përjashtohet nga mësimi,takimi për bashkëbisedim me prindin duhet të mbahet   
brenda tre (3) ditësh nga dita e pezullimit. 

3. Në takim prindi / kujdestari mund të kërkojë të rishikojë dhe të ketë një kopje nga rekordet  
e nxënësit dhe ndonjë dëshmi me emrat e nxënësve dhe informacionet e tjera të kërkuara. 
(Fotografi dhe regjistrimet, video të incidenteve mund t'u shfaqen prindërve / 
kujdestarëve, por kopjet nuk do të sigurohen.) 

  4.  Administratorët e shkollës do të diskutojnë sjelljen e nxënësit dhe mënyrat për ta korrigjuar atë. 
  5.  Administratorët e shkollës do të informojnë prindin / kujdestarin për masa të mëtejshme  
       disiplinore. 
  6.  Detyrat shkollore për nxënësit me më shumë se katër (4) ditë pezullimi duhet t'ju sigurohet  
       prindit / kujdestarit gjatë konferencës. 
 

Transferimi i përkohshëm  
 
Shkollat mund të kërkojnë një transferim të përkohshm për nxënësit e edukimit të rregullt  me 
dokumentimin e faktit që qënia e nxënësit në shkollë  paraqet një kërcënim për komunitetin e 
shkollës. Në këto raste kur jepet transferimi i përkohshëm nga Zyra e të Drejtave dhe Përgjegjësive të 
Nxënësit, seanca dëgjimore duhet të mbahet sa më shpejt që të jetë e mundur. Për nxënësit e 
edukimit special masa e transferimit të përkohshëm do të aplikohet vetëm në raste kur dokumentohen  
mbajtje arme, drogë ose dëmtim serioze. 
 
Shënim:Ju lutemi referohuni seksionit të Disiplinës për Nxënësit  me Aftësi të Kufizuara për 
protokollin e masave disiplinore për nxënësit me aftësi të kufizuara. 
 

Dëgjime / transferime disiplinore 
 
Referenca nuk do të bëhen për transferime disiplinore për nxënësit e klasave K - 5 . 
 
 Në vend të kësaj proçedure në rastet e thyerjes disiplinore të rënda, ose sjelljeve të papërshtatshme  
ata do i referohen proçesit të Sistemeve Multi-Tiered të Mbështetjes (MTSS). 
 
Nxënësit nga klasa 6 deri 12, të cilët nuk arrijnë suksese për shkak të sjelljes të keqe të 
vazhdueshme ose thyerje serioze të Kodit të Sjelljes së Nxënësit, mund të referohen në Zyrën e të 
Drejtave dhe Përgjegjësive të Nxënësve.Nxënësit e referuar marrin pjesë në një proçes të 
plotë,përfshirë seancë dëgjimore për të përcaktuar nëse nxënësi do të transferohet në një shkollë 
tjetër  disiplinore. Shkollat disiplinore ofrojnë një program edukativ  me cilësi të lartë dhe punojnë për 
të pregatitur,garantuar dhe mundësuar që të gjithë nxënësit të arrijnë potencialin e tyre të plotë 
social dhe intelektual. 
 

Cdo nxënës i referuar për seancë dëgjimore gjithashtu të pezullohet dhe t'i tregohen proçedurat e  
përcaktuara në Proçedurat e Pezullimit të parashtruara në këtë kod të sjelljes. Shkolla duhet të 
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plotësojë një Përmbledhje  të Performancës së Sjelljes (BPR) për nxënësit e edukimit të rregullt, ose 
një  Manifestimi të Vendosmërisë për nxënës të arsimit special ose nxënës me një plan 504 dhe t'i 
paraqesë rezultatet  në takimin e prindërve / kujdestarit. Kur seanca dëgjimore nuk është 
planifikuar gjatë periudhës së pezullimit të një nxënësi,ky ka të drejtë të kthehet në shkollën e 
tij deri në përfundim të proçesit  dëgjimor,përveç  rasteve kur sjellja e nxënësit  krijon 
probleme dhe dëmton   komunitetin e shkollës. Në këtë rast, atëherë shkolla mund të kërkojë 
një largim të përkohshëm. (Shikoni më poshtë për detaje të këtij procesi). 
 
Seancat disiplinore do të zhvillohen nga një zyrtar i  pavarur. Gjatë proçesit të dëgjimit, prindërit / 
kujdestarët mund të kundërshtojnë kërkesën për largimin e nxënësit  nga shkolla. Nxënësit  dhe 
prindërit / kujdestarët gjatë kësaj seance dëgjimore kanë këto të drejta: 

 
• Në konferencën e prindërve, ju mund të kërkoni një kopje të rekordeve të fëmijës tuaj dhe çdo provë 
që shkolla planifikon të paraqesë, e cila do t'ju ofrohet brenda 48 orëve. 
• Ju mund të sillni në seancë dëshmitarët tuaj. 

• Ju mund të sillni një përfaqësues ose avokat. 
• Ju mund të paraqisni provat  tuaja nëse lidhen me incidentin. 
• Ju mund të paraqisni një apel nëse nuk jeni dakord me vendimin e seancës dëgjimore. Ankesat 
duhet të dorëzohen brenda 15 ditëve kalendarike nga data në letrën e vendimit të dëgjimit, 
personalisht ose përmes adresës së emailit të prindërve. 
• Të gjitha seancat dëgjohen me regjistrim audio. Pas dëgjimit, ju mund të kërkoni një kopje të 
regjistrimit, e cila do t'ju jepet brenda 48 orëve. 
 
Nëse një nxënës është viktimë, ata mund të kërkojnë që shkolla të vendos një plan sigurie. 
 

Proçedurat e Përjashtimit 
 
Sipas ligjit të Pensilvanisë, pezullimi nga shkolla  përcaktohet si :mohimi i të drejtës së nxënësit për të 
ndjekur  shkollën dhe për të marrë pjesë në çdo aktivitet tjetër të saj për një periudhe kohore deri në  
dhjetë (10) ditë. Nxënësit  që kanë kryer një shkelje disiplinore - subjekt i përjashtimit do të 
përjashtohen,por kanë të drejtë  proceduriale që përshkohet  në seksionin e Procedurave të Pezullimit 
të Kodit të Sjelljes së nxënësit. 
 
Proçesi dëgjimor për përjashtimin  përfshin edhe kërkesat e mëposhtme: 
 
1. Njoftimi me postë rekomande për akuzat e ngritura, prindit / kujdestarit të nxënësit. 
2. Së paku 3 (tre) ditë përpara proçesit duhet të njoftohet vendi,ora dhe proçedurat e seancës 
dëgjimore, një kopje të kësaj politike, dhe njoftimin se nxënësi ka të drejtë të përfaqësohet me avokat.  
Nxënësi  mund të kërkojë shtyrjen e seancës kur ai / ajo paraqet një arësye bindëse për shtyrjen. 
3. Seanca dëgjimore do të jetë private dhe mund të bëhet publike vetëm nëse  prindi / kujdestari ose 
nxënësi e dëshirojnë atë. 
4. Përfaqësimi nëpërmjet këshilltarit me shpenzimet  e prindit / kujdestarit ku prindi / kujdestari mund 
të asistojnë në proçesin dëgjimor. 
5.  Afishimin e  emrave të dëshmitarëve që janë kundër nxënësit dhe kopje të dëshmive të tyre  me 
shkrim ose nën betim. 
6. Të  drejtën që të kërkojnë paraqitjen fizike të  dëshmitarëve dhe t'u përgjigjen pyetjeve ose 
ballafaqimeve. 
7. Të  drejtën që të paraqesë  dëshmitarë dhe dëshmi në favor të tij. 
8. Proçesi do të regjistrohet me  audio ose me shkrim dhe një kopje mund të vihet në dispozicion të 
nxënësit  me shpenzimet e veta, ose falas kur ai është i varfër. 
9. Proçesi do të realizohet  brenda 15 ditëve shkollore që nga dita e njoftimit të 
shkeljeve,përjashtohen rastet kur vonesa bëhet me pëlqimin e përbashkët ose shtyhet për: 

A. Nevojat e paraqitjes së raporteve  laboratorike nga institucionet e zbatimit të ligjit. 
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B. Vlerësim ose proçese  të tjera të detyruara nga gjyqi për shkak të kërkesës së nxënësit  për 
të drejtat e tij / saj nën Ligjin e Edukimit të Personave me Aftësi të Kufizuara (IDEA). 
C. Shtyrja është e domosdoshme për shkak të konditave ose interesit  të viktimës në rastet e  
gjykatës për të rinjtë kur ka pasur sulme seksuale ose dëmtime  të rënda trupore. 

10. Njoftimi për të drejtën e  apelimit të rezultatit të proçesit dëgjimor duhet të paraqitet për nxënësit 
ndaj të cilëve është marrë masa e përjashtimit. 
 
Nëse një nxënës është përjashtuar nga bordi i shkollës, prindi / kujdestari i nxënësit  ka 30 ditë që të 
parashtrojë dokumenta me shkrim se nxënësi është në një program tjetër arsimor. Nëse ata nuk janë 
në gjëndje të gjejnë një program arsimor alternativ, Drejtoria Arsimore e Filadelfias do të sigurojë 
arsimimin e nxënësit. 
 
Një nxënës që ka qënë i përjashtuar  përgjithmonë nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias nëpërmjet 
votimit me shumice në Bordin Shkollor mund të aplikojë për ripranim. 
 
Bordi Shkollor e delegon autoritetin e plotë për  ripranim të nxënësve të përjashtuar tek 
Superintendent ose tek i ngarkuari i tij.Nxënësit e përjashtuar përkohësisht nuk kanë nevojë të 
aplikojnë për t'u pranuar pasi me mbarimin e datës së dënimit ata janë automatikisht të pranuar në 
Drejtorinë Arsimore  të Filadelfias në fund të periudhës së dëbimit. Vendimet për ripranim janë 
përfundimtare dhe nuk mund të apelohen në Bordin Shkollor ose Gjyq. 
 
Për informacione në lidhje me kriteret  dhe proçeset e ripranimit, shihni seksionin e të Drejtave të 
Nxënësve dhe Prindërve / Kujdestarëve të Kodit të Sjelljes. 
 

Disiplina  për nxënësit  me aftësi të kufizuara 
 
Nxënësit me aftësi të kufizuara, edhe nëse dëbohen, duhet të pajisen me një Edukim Publik falas dhe 
të përshtatshëm (FAPE). 
 

Nxënësit e identifikuar si me aftësi të kufizuara intelektuale 

 
Drejtoria Arsimore mund të pezullojë nga mësimi nxënës  të identifikuar si të paaftë intelektualisht 
vetëm me një  marëveshje me shkrim të prindit/kujdestarit ose me aprovimin me shkrim  nga Zyra e 
Edukimit Special të Departamentit të Arsimit të Pensilvanisë (PDE). PDE mund të kontaktohet duke 
telefonuar 717-783-6913 ose duke vizituar faqen e tyre të internetit - http://www.pde.state.pa.us. 
 

Të gjithë nxënësit e tjerë marrin shërbime të veçanta arsimore (duke përfshirë dhe 
nxënës me plan 504 

 
Drejtoria Arsimore mund të pezullojë nxënësit me paaftësi nga mësimi dhe të ndalojë dhënien e 
shërbimit arsimor për deri në dhjetë (10) ditë shkollore radhazi ose pesëmbëdhjetë (15) ditë 
mësimore të mbledhura në total gjatë një viti  shkollor pa ofruar të gjitha proçedurat arsimore 
mbrojtëse siç përshkruhen në IEP e tyre. 
  
 Shkollat duhet të plotësojnë fazat e mëposhtëme  për nxënësit që marrin shërbime të veçanta 
arsimore ose nxënës me një plan shërbimi 504 nëse ndonjëra nga ato do të merret në konsideratë: 
 
1. Pezullimi për të më shumë se 10 ditë  radhazi. 
2. Kërkesë për dëgjim disiplinor dhe transferim. 
3. Referim për përjashtim. 
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Fazat e veprimit: 
1.  Paraqesë me shkrim për prindin/kujdestarin e nxënësit,rekomandimet për masa disiplinore dhe  ta 
ftojë  atë të marrë pjesë në Mbledhjen e Caktuar të Manifestimit me grupin e IEP së nxënësit . 
 
Qëllimi i takimit të Manifestimit është t'i përgjigjet dy pyetjeve: 
 
(1) Sjellja e keqe nuk është lidhur me paftësinë e nxënësit? 
 
(2) IEP - aktuale nuk është implementuar si duhet nga shkolla? 
 
Ky takim duhet të bëhet brënda 24 orëve nga incidenti (ose brënda 24 orëve nga shkolla duke u bërë 
i vetëdijshëm për incidentin). 
 
2. Gjatë Takimit të Përcaktimit të Manifestimit, vlerësimi më i fundit i nxënësit, IEP dhe vendosja do të 
rishikohen, si dhe detajet e incidentit që çuan në nevojën e disiplinës. 

3. Nëse sjellja është një manifestim i aftësisë së kufizuar të nxënësit, veprimi disiplinor i propozuar 
nuk mund të zbatohet. Kur është e nevojshme, ekipi duhet të  rishikojë planin ekzistues të ndërhyrjes 
së sjelljes ose të plotësojë një plan funksional të vlerësimit të sjelljes dhe ndërhyrjes për të adresuar 
sjelljen specifike, dhe të përfshijë në IEP ato shërbime dhe modifikime që do t'i lejojnë nxënësit të 
vazhdojë të marrë pjesë në arsimin e përgjithshëm dhe të  ndihmojë në parandalimin e përsëritjes së 
problemit. 
4. Nëse sjellja NUK është një manifestim i aftësisë së kufizuar, zyrtarët e shkollës mund të 
proçedojnë me veprimin e rekomanduar disiplinor në përputhje me Kodin e Sjelljes. 
5. Njoftimi mbi caktimin e nxënësit në  vendosjen e rekomanduar arsimore (NOREP) do të jepet 
bashkë  me rezultatet e këtij vendimi dhe një kopje e Njoftimit për Mbrojtjen Procedurale (PSN) duhet 
t'i jepet prindit / kujdestarit. 
 

* Nëse prindi / kujdestari nuk është dakord me vendimin mund të kërkohet një seancë e përshpejtuar 
dëgjimore e edukimit special dhe zyrtari i caktuar do të rishikojë materialin e paraqitur. Udhëzimet për 
të kërkuar një seancë mund të gjënden në NOREP dhe duhet të përfundojnë brenda dhjetë (10) 
ditësh. 

 
1. Nëse incidenti përfshin një nga rrethanat e posaçme, një vendosje e përkohshme ( 45 ditë 
shkollore në një mjedis arsimor alternativ) mund të kërkohet nga Zyra e të Drejtave dhe Përgjegjësive 
të Nxënësve. SHENIM: Mund të kërkohet një vendosje e përkohshme pavarësisht nëse sjellja 
konsiderohet apo jo një manifestim i paaftësisë së nxënësit. 

 

Rrethanat speciale: 

  

1. Nxënësi ka mbajtur armë të rrezikshme * në shkollë ose  mjediset e saj. 

2. Nxënësi  me vetëdije ka mbajtur,përdorur,shitur,apo është munduar të shesë drogë apo substanca 
të  ndaluara në shkollë ose në mjediset e saj. 

3.Nxënësi është përfshirë në një dëmtim serioz të një tjetri në shkollë ose në ambientet e saj. 

 

Nëse sjellja e padëshirueshme e nxënësit vjen si pasojë e aftësisë së kufizuar të tij dhe sjellja nuk 
është e "rasteve të veçanta" dhe nxënësi  ka të ngjarë të shkaktojë dëmtime për veten ose të tjerët, 
një administrator i shkollës mund të kërkojë një seancë dëgjimore të përshpejtuar të drejtuar nga një 
nënpunës shtetëror i seancave shqyrtuese dhe ti kërkojë  përfaqësuesit të gjykimit të urdhërojë një 
caktim të  përkohshëm për  45 ditë. Kjo kërkesë duhet të bëhet nga një administrator i shkollës pranë 
Zyrës së Këshillit të Përgjithshëm. 

 
* SHENIM:  "Armë e rrezikshme" është një armë, pajisje, instrument, material ose substancë që 
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përdoret ose ka kapacitet të shkaktojë  vdekjen ose plagosjen e rëndë. 
 

Tabela e sjelljes 
Kjo tabelë  ofron përkufizime për sjelljet që konsiderohen të rrezikshme  ose përçarëse për mjedisin 
mësimor. Ndërsa disa përkufizime përmbajnë një shembull, përkufizimet nuk kufizohen vetëm në 
shembullin e dhënë. Tabela  e sjelljes gjithashtu ofron udhëzime për nivelet e pasojave që 
administratorët e shkollës mund të zbatojnë për shkelje specifike të rregullave. 

 

Mos Harroni: 

• Për të gjitha shkeljet e kodit të sjelljes përpara se të lëshohet ndonjë pezullim ndërhyrjet në shkollë 
duhet të zbatohen si një mjet për të modifikuar sjelljen e nxënësve. 

• Pezullimet duhet të përdoren si mënyra e fundit nëse ndërhyrjet në shkollë kanë rezultuar të 
pasuksesshme ose shkelja ka një natyrë serioze. 

• Seancat dëgjimore disiplinore duhet të kërkohen për nxënësit që kanë shfaqur një model të sjelljes 
(-eve) përçarëse ose që kanë kryer një shkelje serioze të kodit të sjelljes. 

• Për qëllimin e këtij kodi të sjelljes, termi posedim(zotërim) i referohet kontrollit fizik mbi sendin. Kjo 
do të përfshijë sendet që gjënden në dollapin, çantën ose rrobat e nxënësve. 

 

Ju lutemi vini re: 

• Në bazë të ACT 26, superintendet ose zëvëndesi i tij mund të vendosë pas  proçesit dëgjimor të 
lejojë që  nxënësi i cili solli armë në shkollë të qëndrojë në shkollë. 

• Simboli “X” në tabelën më poshtë do të thotë që pasoja nuk vlen për atë sjellje. 
 

Rregulli Sjelljet që Ndëshkohen Nivelet e Pasojave 

 • •Nxënësit që kanë 
kryer  veprime në  
shkelje të Kodit të 
Sjelljes, sipas 
përcaktimit të këtij 
seksioni mund të jenë 
subjekte të 
ndërhyrjeve dhe 
pasojave sipas nivelit 
të përshkruar   

• • Pezullimet duhet të 
përdoren si mënyra e 
fundit e rezultateve të 
pasuksesshme 

•  

Niveli 1: 
Ndërhyrjet 
në Shkollë 
(përfshijnë 
pezullimet 
në shkollë) 

Niveli 2: 
Pezullimet 
jashtë 
shkollës 

Niveli 3: 
Kontratë me 
Ndërhyrje ose 
Transferim të 
njëanshëm 

Niveli 4: 
Caktimi në 
shkollë tjetër 

Niveli 5: 
Caktimi në 
shkollë tjetër me 
referim për 
përjashtim 

Nivelet 3, 4, ose 5 të Ndërhyrjeve kërkojnë referim 
në Zyrën e të Drejtave dhe Përgjegjësive 
të Nxënësit. 

1 Përdorimi i një fjalori 
apo gjesteve të 
pahijëshme dhe të 
turpshme.Nxënësit që 
shajnë,përdorin gjuhë 
seksuale me fjalë dhe 
gjeste 

•  

 
 

Klasa K - 12 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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  Niveli 1: 
Ndërhyrj

et në 
Shkollë 
(përfshij

në 
pezullim

et në 
shkollë) 

Niveli 2: 
Pezullimet 
jashtë 
shkollës 

Niveli 3: 
Kontratë me 
Ndërhyrje ose 
Transferim të 
njëanshëm 

Niveli 4: 
Caktimi në 
shkollë tjetër 

Niveli 5: 
Caktimi në 
shkollë tjetër 
me referim për 
përjashtim 

2 Përdorimi i papërshtatshëm i 
pajisjeve  elektronike 

• •Përfshin por nuk  kufizohet me 
mesazhe seksuale,regjistrime 
në mjedise private ose postim 
të videove të parregullta në 
mediat sociale të cilat  ndikojnë 
në komunitetin e shkollës në 
një mënyrë negative. 

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

3 • • Nxënësit që falsifikojnë 
firmën  e një tjetri me qëllimin 
për të mashtruar ose që të 
ndryshojnë të dhënat zyrtare 
të shkollës siç janë notat, 
frekuentimi ose dokumenta të 
tjera shkollore.. 

 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

4 Mashtrim•  

• Nxënësit që paraqesin ose 
synojnë të paraqesin punë që 
nuk janë të tyre. 

 
Klasa K - 12 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

5 Hyrja e paautorizuar në pronën e 
shkollës 

• • Nxënësit që  hyjnë në një 
ndërtesë shkollore ose që 
lejojnë të tjerët të hyjnë në  
ndërtesën  shkollore përmes 
një dere të paautorizuar ose në 
një kohë të paautorizuar. 

 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

X 

6 Shkatërrimi i pronës 
(Gjithsej më pak se 100 dollarë) 
• Nxënësit  që dëmtojnë ose 
prishin pronën e shkollës ose 
pronën personale të një anëtari 
tjetër të komunitetit shkollor. 

• • Nëse shkatërrimi i pasurisë 
ishte aksidental, kjo duhet të 
merret në konsideratë kur 
përcaktohen pasojat. 

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

7 Shkatërrimi i pronës 
(Gjithsej 100 dollarë ose 
më shumë) 
• Nxënësit  që dëmtojnë 
ose prishin pronën e 
shkollës ose pronën 
personale të një anëtari 
tjetër të komunitetit 
shkollor. 
• Nëse shkatërrimi i 
pasurisë ishte 
aksidental, kjo duhet të 
merret në konsideratë 
kur përcaktohen pasojat 

•  

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

X 

8 Vjedhje (Më pak se 100 dollarë) 
• Nxënësit  që vjedhin  pronë 
shkollore ose pronë personale të 
një anëtari tjetër të komunitetit të 
shkollës. 

•  

 
Klasa K - 12 

 
Klasa 3 - 12 

 
X 

 
X 

 
X 
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9 Vjedhje (Më shumë se 100 dollarë) 
• Nxënësit  që vjedhin  pronë 
shkollore ose pronë personale të 
një anëtari tjetër të komunitetit të 
shkollës. 

•  

 
 

Klasa K - 12 

 
 

Klasa 3 - 12 

 
 

Klasa 3 - 12 

 
 

Klasa 6 - 12 

 
 

X 

10 Kërcënimi 
Të futesh frikë ose ndjenjë 
inferioriteti  ndaj një nxënësi tjetër.  
• Nxënësit  që marrin para, pronë 
ose shërbime nga një anëtar tjetër 
i komunitetit nën  kërcënimin e 
forcës. 

•  

 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

  Niveli 1: 
Ndërhyrjet 
në Shkollë 
(përfshijnë 

pezullimet në 
shkollë) 

Niveli 2: 
Pezullimet 
jashtë 
shkollës 

Niveli 3: 
Kontratë me 
Ndërhyrje, ose 
Transferim të 
njëanshëm 

Niveli 4: 
Caktimi në 
shkollë tjetër 

Niveli 5: 
Caktimi në shkollë 
tjetër me referim 
për përjashtim 

11 Grabitja ( përdorim  force) 
• Nxënësit  që marrin ose 
përpiqen të marrin pronën e 
një nxënësi  tjetër ose të një 
pjesëtari të komunitetit 
shkollor me forcë, kërcënim  

•  

 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

12 Rrahje 
• Nxënësit  të cilët angazhohen 
me dëshirë në një zënie fizike. 

•  

 
 

Klasa K - 12 

 
 

Klasa 3 -12 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

13 Përleshje në group 
• •Nxënësit   të cilët me 

dëshirë përfshihen në një 
zënie fizike me shumë 
pjesëmarrës. Kjo është një 
zënie  fizike në të cilën 
asnjë nga pjesëmarrësit 
nuk identifikohet si 
agresorë ose viktima. 

 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

X 

14 Nxitja dhe / ose pjesëmarrja në 
një sulm në grup 
• Nxënësit  të cilët marrin pjesë 
në një sulm nga shumë nxënës  
mbi një ose më shumë nxënës  
të tjerë. Ky është një 
konfrontim fizik në të cilin 
pjesëmarrësit mund të 
identifikohen qartë si agresorë 
dhe viktima. 

•  

 
 
 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

15 Sulmimi 
• •Nxënësit  që me qëllim 

dhe pa provokime, 
godasin,  një anëtar të 
komunitetit shkollor. Kjo 
nuk përfshin aksidentin  
fizik  siç është një mësues 
që goditet gjatë prishjes 
së një zënke. 

 
 
 
 

Klasa K - 5 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

X 

16 Duke shkaktuar  një  dëmtim të  
rëndë trupor 
• Nxënësit  të cilët qëllimisht 
përfshihen në një veprim që  
shkakton   një  dëmtim të rëndë  
trupor një anëtari tjetër të 
komunitetit shkollor. Dëmtimi  i 
rëndë trupor duhet të mbështetet 
me dokumentacion nga një mjek. 

•  

 
 
 
 

Klasa K - 5 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

X 
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17 Prekje e papërshtatshme 
• Nxënësit që bëjnë prekje të 
padëshiruara  të një anëtari tjetër 
të komunitetit të shkollës qoftë 
me trupin e tyre ose me një 
objekt. 
• Shembujt mund të përfshijnë 
përqafime ose prekje të tjera që 
nuk mund të jenë seksuale në 
natyrë. 

•  

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

  Niveli 1: 
Ndërhyrjet në 

Shkollë 
(përfshijnë 

pezullimet në 
shkollë) 

Niveli 2: 
Pezullimet 
jashtë 
shkollës 

Niveli 3: 
Kontratë me 
Ndërhyrje ose 
Transferim të 
njëanshëm 

Niveli 4: 
Caktimi në 
shkollë tjetër 

Niveli 5: 
Caktimi në shkollë 
tjetër me referim 
për përjashtim 

18 Ngacmimet dhe ngacmimet me 
mjete elektronike 
• Ngacmimi është  sjellje e 
qëllimshme (fizike, psikologjike, 
verbale, joverbale, e shkruar ose 
elektronike) që i drejtohet një   
nxënësi tjetër. Mund të ndodhë 
brenda ose jashtë mjedisit shkollor, 
është i rëndë, këmbëngulës ose i 
përhapur dhe ka një nga efektet e 
mëposhtme: (1) ndërhyn në 
mënyrë thelbësore në edukimin e 
një nxënësi , (2) krijon një mjedis 
armiqësor të të mësuarit, 
(3) prish ndjeshëm funksionimin e 
shkollës. Ngacmimi ndodh brenda 
një marrëdhënie ndërnjerëzore, kur 
ekziston një çekuilibër i fuqisë 
(p.sh., një person është fizikisht më 
i madh, më i fortë, më i shpejtë 
mendor ose më i fuqishëm social). 

 

• • Sulmimi në internet 
ndodh përmes pajisjeve të 
komunikimit elektronik, 
duke përfshirë por jo të 
kufizuar në rrjetet sociale, 
postën elektronike, 
mesazhet e çastit, 
mesazhet me tekst, tweet-
et, blogjet, ndarjen e 
fotografive dhe video, 
dhomat e bisedave, bordet 
e faqeve të internetit ose 
faqet e internetit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa 6 - 12 
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19 ngacmimi 
• • Nxënësit  të cilët merren me 

sjellje të padëshiruara gojore, 
të shkruara, grafike ose fizike 
në lidhje me gjininë, moshën, 
racën, ngjyrën, orientimin 
seksual, shprehjen e identitetit 
gjinor, origjinën kombëtare, 
fenë, paaftësinë, aftësinë e 
gjuhës angleze, statusin 
socio-ekonomik,  dhe  besimet 
fetare.  Ngacmimi nuk ka pse 
të përfshijë qëllimin për të 
dëmtuar, të drejtohet në një 
objektiv specifik ose të 
përfshijë incidente të 
përsëritura. 

 
 
 
 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

20 Ngacmim seksual 
• Nxënësit  që angazhohen në 
sjellje të padëshirueshme të një 
natyre seksuale. Kjo mund të 
përfshijë përparime seksuale të 
padëshiruara, kërkesa për 
favorizime seksuale dhe sjellje të 
tjera verbale, joverbale ose fizike të 
një natyre seksuale. Ngacmimi nuk 
ka pse të përfshijë incidente të 
përsëritura. 
•  

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

  Niveli 1: 
Ndërhyrjet në 

Shkollë 
(përfshijnë 

pezullimet në 
shkollë)) 

Niveli 2: 
Pezullimet 
jashtë 
shkollës 

Niveli 3: 
Kontratë me 
Ndërhyrje ose 
Transferim të 
njëanshëm 

Niveli 4: 
Caktimi në 
shkollë tjetër 

Niveli 5: 
Caktimi në shkollë 
tjetër me referim 
për përjashtim 

21 Imponimi 
• Nxënësit  të cilët me qëllim të  
forcimit të anëtarësimit të 
nxënësit  në një organizatë 
shkaktojnë ose detyrojnë që 
nxënësi të shkelë ndonjë ligj 
penal, të  konsumojë një 
substancë,  që  nxënësi  të 
durojë brutalitetin fizik, mendor 
ose seksual ose të kryejë ndonjë 
aktivitet që rrezikon një person 
tjetër. 
•  

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

22 Akti seksual (konsensual) 

• • Nxënësit të cilët 
angazhohen me sjellje 
seksuale. Kjo përfshin 
marrëdhënie seksuale, seks 
oral ose seks të simuluar, 
duke ekspozuar ose prekur 
pjesët e tyre seksuale ose 
prekur pjesët seksuale të një 
personi tjetër. 

 
 

Klasa K - 12 

 
 

Klasa 3 -12 

 
 

Klasa 6 - 12 

 
 

X 

 
 

X 
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23 Akti seksual (jo konsensual) 
• Nxënësit  që angazhohen në 
sjellje seksuale pa pëlqimin e 
personit  tjetër të përfshirë. Kjo 
përfshin marrëdhënie seksuale, 
seks oral, ose seks të simuluar, 
ekspozimin ose prekjen e 
pjesëve të tyre ose prekjen e 
pjesëve seksuale të një personi 
tjetër. 

•  

 
NDIQNI LISTËN E MËPOSHTËM 

1) Telefononi Policinë e Filadelfisë 

2) Telefononi tryezën e incidenteve serioze. 

3)  Cështje për  pezullim 

4) Kontaktoni të drejtat dhe përgjegjësitë e nxënësve  në 
215-400-4830 

24 Kërcënimet / Frikësimi 
• Nxënësit  që prezantojnë frikën 
ose ndjenjën e inferioritetit në 
një anëtar tjetër të komunitetit 
shkollor. Kjo përfshin 
kërcënimin për t'u përfshirë në 
një veprim që shkakton dëm. 
Kërcënimet mund të bëhen me 
gojë, me shkrim, ose me gjeste. 
•  

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

25 Kërcënimi  
• Nxënësit  që kërcënojnë të 
bëjnë një veprim që shkakton 
dëm serioz fizik ose krijon një 
rrezik të konsiderueshëm të 
dëmtimit të rëndë fizik për 
anëtarët e një komuniteti 
shkollor. 
• Për shembull, duke kërcënuar 
se do të qëlloj me bombë  në 
shkollë . 

•  

 
 

NDIQNI LISTËN E MËPOSHTËM 

1) Telefononi Policinë e Filadelfisë 

2) Telefononi tryezën e incidenteve serioze. 

                           3)  Cështje për pezullim 

                           4) Kontaktoni të drejtat dhe përgjegjësitë e nxënësve  në         

                              215-400-4830 

26 Zotërimi dhe / ose përdorimi i 
duhanit ose pajisjeve 
elektronike të pirjes së 
duhanit 
• Nxënësit  që përdorin ose 
zotërojnë duhan ose ndonjë 
pajisje elektronike të pirjes së 
duhanit në pronën e rrethit 
shkollor ose në ngjarje të 
sponsorizuara nga shkolla. 
Kjo përfshin por nuk është e 
kufizuar në produkte që 
përmbajnë duhan, cigare 
elektronike, puro, kuti avullimi 
dhe argjile 

•  

 
 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  Niveli 1: 
Ndërhyrjet 
në Shkollë 
(përfshijnë 
pezullimet 
në shkollë) 

Niveli 2: 
Pezullimet 
jashtë 
shkollës 

Niveli 3: 
Kontratë me 
Ndërhyrje ose 
Transferim të 
njëanshëm 

Niveli 4: 
Caktimi në 
shkollë tjetër 

Niveli 5: 
Caktimi në shkollë 
tjetër me referim 
për përjashtim 

27 Zotërimi dhe / ose 
përdorimi i alkoolit dhe / 
ose drogës 
• Nxënësit që zbulohen se 
kanë ose që përdorin 
alkool ose droga të tjera në 
pronën e shkollës ose në 
një ngjarje të sponsorizuar 
nga shkolla. Kjo përfshin 
ilaçe në formë të 
ngrënshme. 
• Të gjithë nxënësit që 
shkelin rregullat  DUHET të 
drejtohen te këshilltari. 

•  

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

X 

28 Shpërndarja e alkoolit dhe / 
ose drogave 

• • Nxënësit  për të cilët 
zbulohet se po shpërndajnë 
ose shesin alkool ose drogë. 
Kjo përfshin ilaçe në formë të 
ngrënshme. 

 
 

Klasa K -12 

 
 

Klasa 3 - 5 

 
 

Klasa 6 - 12 

 
 

Klasa 6 - 12 

 
 

Klasa 6 - 12 
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29 Zotërimi i pajisjeve të flakës 
dhe / ose eksplozivit 

• • Nxënësit  për të cilët është 
konstatuar se zotërojnë pajisje 
ndezëse si shkrepse, çakmakë, 
fishekzjarre, bomba, guaska 
(copa) bombash dhe / ose 
eksplozivë të tjerë. 

 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 

Klasa 6 - 12 

30 Përdorimi i pajisjeve që shkatojnë 
zjarr dhe /ose eksplozion. 
• Nxënësit  të cilët përdorin ose 
aktivizojnë pajisje zjarri si 
shkrepse, çakmakë, fishekzjarre, 
bomba, guaska(copa) bombash 
dhe / ose eksplozivë të tjerë. 
• Kjo mund të përfshijë fillimin e 
zjarrit aksidental ose të 
qëllimshëm. 

•  

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

31 Zotërimi i një arme 
• Nxënësit të cilët zotërojnë ndonjë 
objekt, pajisje ose instrument, i 
cili, në qëllimin e tij është i 
natyrshëm dhe funksional, është 
menduar të jetë një armë. Kjo 
përfshin armë zjarri, të mbushura 
apo jo, armë jo të vërteta, armë 
kapele, armë pelet, armë BB, thika, 
hapëse kutie, instrumente prerës, 
ose maskë. 
• Kjo nuk përfshin objekte të 
zakonshme të tilla si lapsa që 
mund të jenë përdorur gjatë një 
zënie. 

•  

 
 
 
 

NDIQNI LISTËN E MËPOSHTËM 

1) Telefononi Policinë e Filadelfisë 

2) Telefononi tryezën e incidenteve serioze. 

3) Cështje  për  pezullim  

4)  Kontaktoni të drejtat dhe përgjegjësitë e nxënësve  në 
215-400-4830  

32 Rrezikim i pamatur 

• • Nxënësit  që ndërmarrin 
ndonjë veprim që krijon një 
rrezik thelbësor, si  dëmtim të 
rëndë  trupor tek një person 
tjetër. Për shëmbull, hedhja e 
objekteve në dhomë ose 
jashtë  dritares. 

 
 
 
 

Klasa K - 12 

 
 
 
 

Klasa 3 -12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 

 
 
 
 

Klasa 6 - 12 
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Referime në Departamentin e Policisë së Filadelfias 
Disa  shkelje të Kodit të Sjelljes së Nxënësit janë konsideruar si  krime sipas ligjit të shtetit të 
Pensilvanisë. Drejtoria Arsimore e Filadelfias ka një memorandum të të kuptuarit (MOU) në 
Departamentin e Policisë së Filadelfias (PPD) që shprehimisht thotë se cilat krime duhet t'i 
raportohen PPD. Krimet që duhet të raportohen në Departamentin e Policisë së Filadelfias janë si 
më poshtë: 
 

• Rrëmbime dhe tentativë rrëmbimi 
• Sulmet 
• Frikësimi me  bombë 
• Vjedhje 
• Shkelje të ligjit  në lidhje me drogë dhe 

alkool 
• Alarme zjarri dhe false (Arson) 
• Grafite (nëse janë natyre raciale ose 

kërcënuese) 
• Abuzim fëmije

Krime për shkak  urrejtjeje 
• Shkelje  morali  
• Dëmtim  prone 
• Grabitje 
• Vjedhje 
• Hyrje pa leje 
• Kundërvajtje me armë 

 

Një kopje e plotë e memorandumit të mirëkuptimit është në dispozicion në faqen e internetit të 
Drejtorisë  Arsimore  të Filadelfias (www.philasd.org). Nxënësit  njëmbëdhjetë (11) vjeç e lart  nuk do 
të jenë subjekt arresti përveç nëse ata kanë kryer një nga krimet e regjistruara në Memorandumin e 
të Kuptuarit. 

 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias  gjithashtu ka një memorandum të të kuptuarit  në lidhje me 
Programin" Diversion" me departamentin e Policisë së Filadelfias. Ky program i lejon PPD të ofrojë 
alternativa për arrestimin dhe ndjekjen penale, siç janë mbështetjet e shërbimit social.Ky  programi  
lejon Departamentin e Policisë së Filadelfisë të largojë një nxënës  nga arrestimi nëse ai nxënës  ka 
kryer një vepër jo të dhunshme në shkollë dhe nuk ka arrestime paraprake. Në ato raste, nxënësi  do 
të marrë shërbime nga Departamenti i Shërbimeve Sociale. 
 

Informacionet në këtë manual mund të 

azhurnohen gjatë rrjedhës së vitit shkollor 

 
Versioni i fundit është në dispozicion në faqen e internetit te 
Shkollës - http://www.philasd.org 

 
Për kopje në gjuhë të tjera, ju lutemi kontaktoni 
Qendra e Përkthimit dhe interpretimit në numrin e telefonit 
215-400-4180. 

 
Drejtoria  Arsimore e Filadelfias nuk bën diskriminim në programet e punësimit, arsimimit ose 
aktivitete të bazuara në racë, fenë, ngjyrën, origjinën kombëtare, prejardhjen, moshën, statusin 
martesor, orientimin seksual (i njohur ose i perceptuar), shprehja e identitetit gjinor (e njohur ose e 
perceptuar ) seksi, aftësia e kufizuar, paaftësia, kombësia, shtetësia, anëtarësia në sindikatë ose 
zotësia e kufizuar në gjuhën angleze. Kjo politikë e mosdiskriminimit shtrihet në të gjitha klasifikimet 
e tjera të mbrojtura me ligj. Publikimet e këtij njoftimi janë në përputhje me ligjet shtetërore dhe 
federale, duke përfshirë Titullin IX të Ndryshimeve të Arsimit të 1972 dhe Seksionet 503 dhe 504 të 
Ligjit të Rehabilitimit të 1973. 

Drejtoria  Arsimore e Filadelfies Qendra e 
Edukimit 440 North Broad Street Filadelfia, PA 

19130 215-400-4000 

http://www.philasd.org/

