
 
Translation & Interpretation Center (3/2019)  EL Summer Program Flyer (Albanian) 

  

Pyetje? Ju lutemi kontaktoni Zyrën e Programeve dhe Kurrikulës 
Shumëgjuhëshe 
Tel: 215-400-4240 ⎢E-mail: multilingual@philasd.org 

2018 

Afati i fundit i Regjistimit : E Merkurë 8 Maj 2019 
 

Duhet të plotësojë të gjitha kriteret si 

më poshtë:  

 Të jetë Nxënës i Anglishtes, nga shkollat 

publike ose jo publike të Filadelfias 

 Më pak se 3 vjet në shkollat Amerikane 

dhe lindur jashtë kontinentit të SHBA 

 Të jetë nxënës në klasat 5të, 6të ose 7të  

 

Përparësi kanë nxënësit me nivel 

të ulët Anglishtje, ata që jetojnë 

pranë vendprogramit dhe të 

sapoardhurit. 

 

Kriteret  

Mundësi Mësimi 
FALAS 

 

 1 - 26 Korrik 2019, 

E Hene deri te Premte, 

8:30am – 15:00 

(Nuk ka shkollë të Enjten, 4 

Korrik dhe të Premten, 5 

Korrik) 

 

 

 

 

 

Kur? 
 

Ku? 

Për më tepër informacion dhe/ose regjistrim, kontaktoni mësuesin e 
ESL, ose administratorin e shkollës tuaj. 

Ҫfarë  
Perfshihet? 

 Zona e veriut: Spruance Elementary,   

6401 Horrocks Street, 19149 

 Zona e jugperëndim: Henry C. Lea 

Elementary - 4700 Locust Street, 19139 

 

  

 Mengjes & Drekë 

 Shkrim-Lexim & Matematikë 

 Pasurim dijesh  

 Dhe më shumë! 

 

Transporti:  

Disa nxënës mund të jenë të 

vlefshëm për transport. Në këtë rast 

nxënësit do të merren në shkollën 

më pranë shtëpisë së tyre. 

 

 

Nxënësit do të caktohen në zonën 

më të afërt me shtëpinë e tyre. 

 

Program Veror Për Të 
Mësuar Gjuhën Angleze 

2019 



Versionet e përkthyera të këtij dokumenti janë të disponueshme në https://webapps1.philasd.org/tdm/ 

Translation and Interpretation Center (3/2019)   EL Summer Application Form 2019 (Albanian) 

 Drejtoria Arsimore e Filadelfias 
Zyra e Programeve dhe Kurrikulës Shumëgjuhëshe 

 

Programi Veror 2019 për Nxënësit që Mësojnë Anglisht 
Formulari i Aplikimit të Nxënësit   

 
Proçesi i Aplikimit: 
• Prindi/Kujdestari, duhet të plotësojë dhe firmosë këtë formular 
• Adresa e dhënë duhet të tregojë vendin e banimit gjatë muajit Korrik 
• Aplikimet duhen dërguar deri  ditën e Mërkurë, datën 8 Maj 2019 te mësuesi i ESOL_it, ose 

Administratori i shkollës 
• Mësuesit e ESOL_it, ose Administratorët e shkollës do t’i skanojnë, dhe/ose do t’i dorëzojnë 

formularët e aplikimit te Zyra e Programeve dhe Kurrikulës Shumëgjuhëshe multilingual@philasd.org 
• Njoftimet e pranimit do t’i bëhen të ditur aplikantëve deri ditën e Premte, datë 31 Maj 2019 
 
Specifikimet e Programit: 
• Ky program është FALAS 
• Programi Veror do të vazhdojë nga data 1 deri 26 Korrik, nga e Hëna der të Premte, 8:30am - 3:00pm 
• Shkolla do te jetë e mbyllur të Enjten ne datën 4 Korrik dhe të Premten, 5 Korrik 
• Do të shërbehet FALAS mëngjesi dhe dreka 
• Disa nxënës mund të kualifikohen për shërbim transporti FALAS  
 

#ID Nxënësit  Verë 2019  
Emri i Nxënësit  
Shkolla Aktuale  
Klasa Aktuale  
Mësuesi ESOL/ 
Administratori 
Shkollës 

 
Menaxheri 

Shumë-
gjuhësh  

 

Gjuha Amtare  
Adresa e Shtëpisë  
Qyteti   Shteti  Kodi Postal  

 
Nëse kualifikoheni, dëshironi shërbim transporti?        PO       JO 
 
Si prind/kujdestar i fëmijës _________(Emri)__(Emri i Mesit) 
_____________( Mbiemri) «Emri» «Emri i Mesit» «Mbiemri», Unë jam dakord, 
që fëmija im të marrë pjesë në Programin Veror për Nxenesit qe Mesojne 
Anglisht dhe do të siguroje, që nëse pranohet në këtë program, ai/ajo do t’a 
vazhdojë programin në ditët dhe orarin e përcaktuar, deri në përfundim.  
 
Emri i Prindit/Kujdestarit   Firma   Data 

Informacioni i Prindit/Kujdestarit  
Emri  Numri i Telefonit  

Gjuha e preferuar   Nr. tjetër telefoni  

https://webapps1.philasd.org/tdm/
mailto:multilingual@philasd.org

	Për më tepër informacion dhe/ose regjistrim, kontaktoni mësuesin e ESL, ose administratorin e shkollës tuaj.

