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I dashur Prind/Kujdestar, 
 
Fëmija juaj aktualisht është regjistruar në Akademinë Mësimore për të Sapoardhurit (NLA) në shkollën “Franklin 
Learning Center”. Franklin Learning Center, është një shkollë e mesme me pranim special, ç’ka nënkupton se 
nxënësit duhet të aplikojnë, që të pranohen në shkollë.  Fëmija juaj është pranuar në “Franklin Learning Center” 
sepse ai/ajo i plotësojnë kërkesat për programin e NLA.      
 
NLA është një program i specializuar për nxënësit e shkollave të mesme, që sapo kanë ardhur në SH.B.A dhe sapo 
kanë filluar të mësojnë Anglisht.  Programi  NLA fokusohet në mësimin e gjuhës Angleze në drejtimet mësimore 
dhe sociale, ndërsa mësojnë njëkohësisht edhe përmbajtjen e lëndëve (Matematikë, Shkencë, etj.) sipas kërkesave të 
drejtorisë arsimore për lëndët bazë. Mësuesit në këtë program janë trajnuar në strategjitë e të mësuarit të përmbajtjes 
së lëndëve për Nxënësit që Mësojnë Anglisht (ELL) në të gjitha nivelet e aftësive gjuhësore.   
 
Duke filluar nga viti i ardhshëm mësimor (2017-18), programi NLA në shkollën “Franklin Learning Center”, do të 
zgjerohet në një program katër vjeçar.  Kjo do të thotë që fëmija juaj do të ketë mundësinë të vazhdojë të shkojë në 
shkollën “Franklin Learning Center” deri sa ai/ajo të diplomohen nga shkolla e mesme.   
 
Ju lutemi i rishikoni opsionet e mëposhtëme për fëmijën tuaj:   
 

 Nëse fëmija juaj dëshiron të vazhdojë vitin tjetër (2017-18), në programin NLA të “Franklin Learning 
Center” nga ju  nuk kërkohet të ndërmerrni ndonjë veprim.   

 

 Nëse fëmija juaj aplikon dhe pranohet në ndonjë shkollë tjetër të mesme, ai/ajo ka opsionin të 
zgjedhë shkollën e re, ose të vazhdojë në “Franklin Learning Center”.1   

 

 Të gjithë nxënësit kanë opsionin të ndjekin shkollën e mesme të zonës së tyre.   
 
Ne shpresojmë që fëmija juaj do të vazhdojë të studiojë në “Franklin Learning Center” dhe ne jemi të ngazëllyer në 
shtrirjen e mëtejshme të programit NLA.  Për një shpjegim më të detajuar të programit dhe opsioneve të fëmijës tuaj, 
ne do të organizojmë një takim ditën e Enjte, datë 2 Shkurt 2017.  Ju lutemi shikoni fletën bashkëngjitur për më 
tepër informacion.  Në takim do të ofrohet edhe përkthim në gjuhën tuaj.  

 
Sinqerisht, 
 
Joyce Hoog 
Drejtore 
Franklin Learning Center 
 

 
                                                 
1 Duke filluar prej datës 30 Janar, 2017, nxënësit dhe prindërit mund të futen në Portalin e Nxënësit dhe Prindit ku 
marrin njoftim nëse janë pranuar në shkollë tjetër.  Nxënësit e pranuar në një , ose disa shkolla të mesme, kanë 6 ditë 
për të vendosur për shkollën ku do të vazhdojnë vitin e ardhshëm. Ky proçes  nuk  aplikohet për nxënësit, të cilët 
kanë zgjedhur të qëndrojnë në Franklin Learning Center. Në rast se keni pyetje, ju lutemi kontaktoni  
këshilltarin e shkollës Franklin Learning Center. 

 


