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Mundësitë e Rifitimit të Krediteve     

Verë 2017  
Klasat 9-12 

 
Drejtoria Arsimore e Filadelfias do të ofrojë mundësi të kufizuara për rifitimin e 
krediteve për nxënësit, gjatë stinës së verës.  Oferta e Drejtorisë është si më 
poshtë: 

 
Nxënësit e klasave të 12ta , të cilët kanë nevojë të rifitojnë deri në dy kredite 

dhe/ose Projekt Shumë-Disiplinor, dhe të cilët plotësojnë minimumin e 
kërkesave për diplomim  të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, janë të ftuar të 

regjistrohen, ose të informohen në Qendrën e Drejtorisë për Maturantët, në 
Shkollën e Mesme “Benjamin Franklin”. Kontaktoni shkollën tuaj për më tepër 

informacion për regjistrimin. 

 
Nxënësit e klasave të  11

ta
 mund të marrin klasa me deri në dy kredite në lëmin 

e Anglishtes, Historisë, Matematikës, Shkencës, ose Spanjishtes. Këto kurse do 

të zhvillohen në Shkollën e Mesme “Benjamin Franklin”. Kontaktoni shkollën 
tuaj për më tepër informacion për regjistrimin. 

 
Këto programe të rifitimit të krediteve, do të ofrohen përkundrejt një tarife pagese. 

 
Të gjitha shkollat e mesme, do të pranojnë kreditet e Rifituara të nxënësve, të cilët 

kanë plotësuar me sukses kurset në një prej dy programeve të listuara më poshtë. 
Këto shkolla ofrojnë mësime nga mësues të çertifikuar të lëndëve bazë të Anglishtes, 

Historisë, Matematikës, Shkencës dhe Gjuhëve të Huaja. 
Zyra Qendrore do të regjistrojë klasat, në përfundim të programeve të tyre 
respektivë. 

 
Nxënësit e klasave të 9ta dhe të 10ta , të cilët duan të rifitojnë kredite gjatë 
stinës së verës, kanë mundësitë si më poshtë. 

 
Delaware Valley High School - 1311 Chancellor Street, Philadelphia, PA 19107 
TEL: 215.732.5060 
SESIONI 1 – 26 Qershor –  3 Gusht 2017 
SESIONI 2 – 7 Gusht -  25 Gusht 2017 
KOSTOJA - $295 Për Kurs 
Pagesa e regjistrimit është $15për kurs dhe pagesa për 
librat/materialet për çdo klasë është $15 (Nuk ka pagesë për 
regjistrimin, nëse paguhet e gjithë tarifa deri më 12 Qershor)
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Educere – Rifitimi i Krediteve Online 
TEL: Linja pa Pagesë – 866-433.8237 or 215-283-0380 
WEBSITE: educere@educere.net 
INFORMACIONI I REGJISTRIMIT: Shih bashkëngjitur 
KOSTOJA: Pagesat ndryshojnë sipas klasave; pagesa mesatare është $195 
Klasat e rifitimit të krediteve duhet të plotësohen brenda 60 ditëve nga fillimi i 
klasës, por jo më vonë se dita e Premte 11 Gusht 2017. 

 
SHËNIM: Drejtoria Arsimore e Filadelfias kërkon një provim të mbikëqyrur për të 

gjitha klasat e Rifitimit të Krediteve. 
Provimet janë parashikuar në datat 8,9 & 10 Gusht në Lab A, 440 N. Broad Street 
Nxënësit do të marrin informacion për provimin javën e fundit të muajit Korrik. 

 
INFORMACION I MËTEJSHËM: Joseph Menta, Drejtor Egzekutiv i Organizatës 

Shkollore 
Tel: 215-400-6273 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nëse një nxënës zgjedh të vazhdojë një program veror të ndryshëm nga ato më 

sipër, është në përgjegjësinë e tij të marrë një autorizim me shkrim nga drejtori i 

tij. Do të jetë përgjegjësia e shkollës aktuale, për verifikimin dhe pranimin e 

krediteve. 

 
Ju falenderojmë për vemëndjen ndaj kësaj çeshtjeje. Nëse keni pyetje, ose 
shqetësime në lidhje me to, ju lutemi kontaktoni  Joseph Menta, Drejtor Egzekutiv 
i Organizatës Shkollore, në: jmenta@philasd.org , ose me telefon:  215-400-6273 
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