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DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 
ZYRA E PROGRAMEVE DHE KURRIKULËS SHUMËGJUHËSHE 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 251 
 PHILADELPHIA, PA 19130  
 

 

 

Prindi/Kujdestarit të: 

________________________________ 

________________________________ 

Philadelphia, PA  ______  
 

 

15 Shtator  2017 

 
 

DALJA NGA PROGRAMI ESL  

NJOFTIM  PRINDIT/KUJDESTARIT 
 

I dashur Prind/Kujdestar: 

 

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se fëmija juaj, __________________ (___________), ka arritur 

aftësitë e duhura në Anglisht, kështu që ka dalë jashtë programit Anglishtja si Gjuhë e Dytë 

(English as a Second Language) (ESL) duke filluar nga data 5 Shtator  2017. 

 

Kriteri i daljes nga programi ESL i Drejtorisë Arsimore të Filadelfias mund të gjendet në pjesën 

e pasme të kësaj letre. Drejtoria Arsimore e Filadelfias e ka shqyrtuar performancën e fëmijës 

tuaj dhe ka dalë në përfundimin, që fëmija juaj nuk ka nevojë të mëtejshme për mësime 

“Zhvillimi i Gjuhës Angleze “(ELD), ose mbështetje, që ofrohen nga “Programet Shtesë të Title 

III”. Fëmija juaj do të vazhdojë të jetë i monitoruar për gjuhën për një periudhë katër (4) vjeçare, 

siç edhe kërkohet nga ligji federal. 

 

Ju falenderojmë për bashkëpunimin me ne, që siguroi arritjet e fëmijës tuaj në aftësitë gjuhësore 

në Anglisht. Në rast se keni pyetje, ose shqetësime, ju lutemi mos ngurroni te takoni mësuesin e 

fëmijës, ose administratorin e shkollës. 

 

Sinqerisht, 

 

 

 

Allison W. Still 

Zëvendës Kryetare
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                                 DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

KRITERI I DALJES PËR NXENËSIT E ANGLISHTES (ELs) 

 

* Rezultati në vitin mësimor 2016-2017  

** Riklasifikimi është i njohur gjithashtu edhe si “dalje” nga një program ESL 

 

 

AFTËSIA NË ANGLISHT E NXENËSIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORIMI I  ELs PAS DALJES NGA PROGRAMI ESL 

 

Monitorimi është i kërkuar për një periodë katër (4) vjeçare, pasi nxënësi del nga programi ESL. 

Ky proçes është që të garantojë se nxënësi, pas plotësimit të kriterit të daljes nga programi nuk 

ka nevojë për mbështetje ESOL. 

 

Monitorimi mund të përfshijë një, ose të gjitha si më poshtë: 

          – Shqyrtimi periodik i notave 

          – Vlerësimet lokale 

          – Vlerësimet e kërkuara nga shteti 

          – Vëzhgimi i mësuesit  

Klasa 

Rezultati i 

Përbërë ACCESS 

për ELL              

(i përgjithshëm) * 

Rekomandimet e mësuesit ESL  Rekomandime Alternative  

K-12 5.0 ose më lart ** Së paku një (1) rekomandim nga 

mësuesi ESL për riklasifikim (dalje). 

 

Në mungesë të rekomandimit të mësuesit 

ESL për riklasifikim (dalje), nxënësi duhet 

të ketë së paku dy (2) rekomandime për 

riklasifikim (dalje), nga dy (2) mësues të 

ndryshëm të lëndëve.  

ID 

 

Emri 

Rezultati i 

Përgjithshëm në 

ACCESS      

2016-2017 

Letër Rekomandimi 

   Po 

 


