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The School District of Philadelphia 

SHERBIMI SHENDETESOR I SHKOLLES 
 

LEJE OSE NJOFTIM PER VLERESIM TE NXENESVE ME TE META FIZIKE TE MBROJTUR  
Protected Handicapped Students Permission or Notice of Evaluation 

 
Emri i Prindit/Kujdestarit /Name of Parent/Guardian 
 
 

                        Data /Date__________________________ 

Adresa /Address 
 
 

 

Përgjigje：  Emri i Nxënësit /Name of Student______________________________________________________ 
    

ID e Nxënësit/Student ID______________________________________________________ 
    

Datëlindja /Date of Birth ___ Muaji /Month   ___Dita /Day  _______Viti /Year 
 

I dashur Prind/Kujdestar /Dear Parent/Guardian： 
 
Në mënyrë që të sigurohemi që fëmija juaj icili ndjek shkollën)____________________________________________ (Emri 
Shkollës )/(Name of the School), i ka kushtet për ndjekjen e shkollës, Drejtoria Arsimore ka shqyrtuar rekordet e fëmijës dhe ka 
arritur në përfundimin , se është i nevojshëm një vlerësimi ri. 
Lloji I Vlerësimit/Type of Evaluation
□Vlerësimi i Parë /Initial Evaluation  □Rivlerësim/Re-evaluation□Modifikim/Modification           

：  

________________________________________________________________________ ____________________________ 
Data e Propozuar 

________________________________________________________________________ ____________________________ 
________________________________________________________________________ ____________________________ 
Vlerësimi do të përcaktojë  vlefshmërinë e fëmijës tuaj, si nxënës me të meta fizike i mbrojtur.  Nëse është i tillë, ju  jeni i 
mirëpritur të na ndihmoni në hartimin e një Marrëveshjeje Shërbimi për fëmijën tuaj. 
Ju keni të drejtat e mëposhtëme/You have the following rights： 
• Të rishikoni rekordet mësimore të fëmijës tuaj/To review your child’s education records。 
• Të diskutoni rekordet mësimore të fëmijës tuaj me atë që është i autorizuar të japë përgjigje/To discuss your child’s education 

records with someone who is authorized to answer your questions. 
• Të diskutoni planin e referimit dhe të vlerësimit, me një anëtar të ekipit të shkollës /To discuss the referral and proposed 

evaluation plan with a member of the school team。 
• Të miratoni ose jo pjesët, ose të gjithë planin e propozuar për vlerësim/To give or withhold consent for all or part of the 

proposed evaluation plan。 
• Të kërkoni një seancë dëgjimore për pjesë, ose të gjithë planin e propozuar për vlerësim/To request a hearing about all or part of the 

proposed evaluation plan。 
 
Ju mund të vendosni të bëni ndonjë nga pikat e mësipërme duke telefonuar ___________________(Phone number) 
 
 
Sinqerisht  ___________________Menaxheri i Këtij Rasti /Case Manager 
 
 Nuk ka nevojë për përgjigje. Leja është dhënë paraprakisht/ No response is needed.  Permission was previously given。 
 
□ Kërkohet përgjigja juaj/Your response is needed。 
 
 ___Jam dakort me vlerësimin e propozuar/I agree to the proposed evaluation。 
 ___ Nuk jam dakort me vlerësimin e propozuar /I do not agree to the proposed evaluation because  
 
 
________________________________________                                             ___________________________ 
     (Firma e Prindit/Parent Signature)                                              (Data/Date) 
 
Për informacione dhe dokumente të tjerë të përkthyera në Gjuhën Shqipe, ju lutemi vizitoni uebsajtin: www.philasd.org/language/albanian 
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