DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS
NJOFTIM ZYRTAR PËR MUNGESËN E TRETË TË PAJUSTIFIKUAR
__________________, 20____
EMRI I PRINDIT/KUJDESTARIT/
PARENT/GUARDIAN NAME:

___________________________________________________

ADRESA/ADDRESS:

____________________________________________________
______________________________________________________

Në bazë të ligjit, po ju njoftojmë se, ______________________(Emri i Nxënësit)/(Student Name),
fëmija juaj, të cilin e keni në ngarkim, ka munguar pa arsye në shkollë, në këto data:
SHTATOR/SEPTEMBER______________________________________________________________
TETOR/OCTOBER___________________________________________________________________
NENTOR/NOVEMBER________________________________________________________________
DHJETOR/DECEMBER_______________________________________________________________
JANAR/JANUARY___________________________________________________________________
SHKURT/FEBRUARY_________________________________________________________________
MARS/MARCH______________________________________________________________________
PRILL/APRIL________________________________________________________________________
MAJ/MAY___________________________________________________________________________
QERSHOR/JUNE_____________________________________________________________________

Këto mungesa janë veçmas mungesave të tjera të bëra dhe, që janë justifikuar. Mungesat pa arsye, si këto
që janë dhënë në datat e mësipërme janë shkelje të dispozitave ligjore të Kodit të Shkollave Publike të
Pensilvanisë, mbi frekuentimin e detyruar të shkollës.
Nëse fëmija juaj është gjashtë (6) vjeç, ose në klasat K-3 dhe ka dhjetë (10) ose më shumë mungesa të
paligjishme/pa arsye, ju, si prind, kujdestar apo person në kujdesje, mund të referoheni në Departmentin
e Shërbimeve Humane (DHS). Nëse fëmija juaj është në klasat nga 4-12 dhe është në moshën nën
shtatëmbëdhjetë (17) vjeç, ju mund të referoheni në Gjykatën e Mungesave Pa arsye. Nëse fëmija juaj
referohet për DHS ose gjykatë, një punonjës që ofron shërbimet e DHS do të ngarkohet me çështjen tuaj
dhe do të fillojë vizitat në shtëpi.
Jeni të inkurajuar, të kontaktoni personin e ngarkuar me frekuentimin në shkollën tuaj, për të diskutuar
rrugët e përmirësimit të frekuentimit të fëmijës tuaj: I ngarkuar me frekuentimin/School Attendance
Designee: Telefon/ Telephone : 215-400-7570
Nëpunësi i Shkollës/School Official
_______________________________
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Sipas ligjit të Pensilvanisë të gjithë nxënësit e moshës 8-17 vjeç duhet të frekuntojnë çdo ditë shkollën.
Në Filadelfia mosha e detyrueshme e shkollës është gjashtë (6) vjeç. Kopështi nuk është i detyruar në
shtetin e Pensilvanisë. Sidoqoftë, nëse fëmija regjistrohet në kopësht, ai nuk mund të largohet prej
Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, veçse në rastet kur largohet me banim jashtë qytetit të Filadelfias,
shtetit të Pensilvanisë, ose regjistrohet në një shkollë tjetër ( charter, private, ose fetare) në qytetin e
Filadelfias.
Kjo letër është dërguar, sepse fëmija juaj ka bërë tre, ose më shumë mungesa pa arsye këtë vit shkollor.
Si rrjedhojë e këtyre mungesave, shkolla do të bëjë ndërhyrje për heqjen e pengesave që kanë rezultuar në
këto mungesa.
Shkolla do të përdorë strukturën e Sistemi Mbështetës i Shkallëzuar (MTSS). Kjo është një strukturë
parandaluese, që mobilizon burimet brenda shkollës për nevojat mësimore të secilit nxënës, të
frekuentimit dhe/ose nevojave që shfaqen në sjelljen, në një radhë që ndryshon në intensitetin e zbatimit.
MTSS lejon për identifikimin e hershëm të nxënësve të cilët rrezikojnë me rezultatet e tyre të ulta
mësimore. Rritja e intensitetit të shkallës së ndërhyrjes, (p.sh. Tier 1, Tier 2, Tier 3) disa herë i referohet
si nivel i parandalimit, që paraqet një mbështetje të vazhdueshme.
Tier 1: Mbështetje e Gjithanëshme (0-2 mungesa të paarsyeshme)
Tier 2: Mbështetje me Target (3-9 mungesa të paarsyeshme)
Tier 3: Mbështetje Intensive (10 ose më tepër mungesa të paarsyeshme)
Nëse fëmija juaj nuk ka përmirësim pasi shkolla e ka vendosur atë në Tier 1 dhe Tier 2, atëhere sipas
ligjit, duhet te referohet në Departmentin e Shërbimeve Humane (DHS) ose Gjykatën e Mungesave Pa
arsye.
Nëse fëmija juaj referohet për DHS ose gjykatë, një punonjës që ofron shërbimet e DHS do të ngarkohet
me çështjen tuaj dhe do të fillojë vizitat në shtëpi.
Për mbështejen dhe shërbimet, ju lutemi kontaktoni në shkollën e fëmijës tuaj Këshilltarin e Shkollës, ose
të Caktuarin për Frekuentimin.
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