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Hyrje: 
Kur një fëmijë aplikon për pranim në ndonjë shkollë, bëhet përgjegjësi e shkollës plotësimi i proçesit të regjistrimit, nqs ai/ajo janë 
në zonën që përfshin shkolla, ose duhet që menjëherë të japë informacionin e plotë, për fëmijën se ku duhet të aplikojë.  
 
Nxënësit që përfshihen në kufirin e zonës së shkollës kanë të drejtën ligjore të vazhdojnë shkollën deri në moshën 21 vjeç, përveçse 
në rastet kur janë diplomuar në një shkollë, ose janë të përjashtuar. Në raste të tilla, nxënësit që dëshirojnë të kthehen në shkollë, 
duhet të marrin leje që të regjistrohen, ose të riregjistrohen në klasa të regullta ditën. 

Proçedurat: 
Duke hyrë në fuqi menjëherë, këto proçedura i shfuqizojnë të gjitha proçedurat dhe praktikat e mëparëshme për proçesin e 
regjistrimit të nxënësve në shkollat dhe programet e Drejtorisë Arsimore të Filadelfias.   
 
Një fëmijë duhet të lejohet të ndjekë shkollën, ditën tjetër të shkollës, pas ditës së paraqitjes për regjistrim dhe në të gjitha rastet 
brenda pesë (5) ditëve pune të marrjes së dokumentacionit të kërkuar nga drejtoria arsimore. 22 Pa. Code §11.11(b). 

Informacioni i kërkuar: 

Si pjesë e përpjekjeve të Drejtorisë për mbajtjen e mjediseve të sigurta për nxënësit, shkolla mund të kërkojë si vijon:  

 Një kopje të kartës së identifikimit me fotografi të prindit/kujdestarit, në çastin e regjistrimit. Kopja do të ruhet me qëllim 
verifikimin e personave që do të shoqërojnë fëmijën në ardhjen dhe largimin nga shkolla..   

 Në vazhdim, shkolla mund të kërkojë rekordet mjeksore ose fizike, rekordet mësimore, të frekuentimit, Programeve të 
Edukimit të Individualizuar dhe rekorde të tjera të edukimit special, në mënyrë që nxënësi të caktohet në klasën/nivelin e 
duhur me mbështetjen e nevojshme. 

Ju lutemi bëhuni me dije: Megjithëse shkollat mund të kërkojnë informacione për këto, kjo nuk mund të jetë konditë për 
regjistrimin, ose pranimin dhe nuk mund të shërbejë si shkas në vonimin e regjistrimit të fëmijës, ose të frekuentimit, deri sa këto 
dokumente të paraqiten. Shkolla do t’i ndjekë këto kërkesa me prindin/kujdestarin, pasi fëmija të jetë regjistruar në shkollë. 

Dokumentat e Kërkuara  

1)  Provë e moshës së fëmijës (kërkohet njëra si më poshtë) 

 Dokumentat e pranuara përfshijnë (në vijim janë shembuj dhe jo lista përfundimtare): 

 Ҫertifikata origjinale e lindjes  

 Kopje e noterizuar e çertifikatës së lindjes 

 Pasaportë e vlefshme e fëmijës  

 Ҫertifikata origjinale e pagëzimit, që tregon datëlindjen e fëmijës 

 Kopje të pagëzimit- e noterizuar, ose e vërtetuar regullisht dhe që tregon datëlindjen 

 Deklaratë e noterizuar nga prindërit ose të afërm të tjerë, e cila tregon datën e lindjes 

 Rekorde nga shkolla e mëparëshme, ku tregohet data e lindjes  
 

2) Rekorde të Vaksinimeve (kërkohet njëra si më poshtë) 

 Dokumentat e pranuara përfshijnë:  

 Rekordet e vaksinimit të fëmijës  

 Një deklaratë me shkrim nga drejtoria arsimore e mëparëshme, ose nga një zyrë mjekësore, ku shprehet se vaksinimet 
e kërkuara, janë kryer, ose ato janë në vazhdim,      

 Sigurim verbal nga drejtoria e mëparëshme arsimore, ose nga një zyrë mjekësore, ku shprehet se vaksinimet e 
kërkuara, janë kryer dhe dokumentacioni është në proçesin e dërgimit. 

http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter11/s11.11.html
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Përjashtimet nga Vaksinimet 

 (a)  Përjashtimi Mjekësor. Fëmija mund të mos vaksinohet, në rast se një mjek, ose një person i caktuar prej tij, ofron një 
deklaratë me shkrim, që vaksinimi mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e fëmijës. Në rastin kur një mjek nuk e vlerëson 
më vaksinimin të dëmshëm për shëndetin e fëmijës, fëmija do të vaksinohet në përputhje me këto rregulla.  

 (b)  Përjashtimi për shkaqe të besimit fetar. Fëmija mund të mos vaksinohet, në rast se prindi, kujdestari ose dhe vetë 
fëmija e kundërshton valsinimin bazuar në baza fetare, ose në bindje mbi baza morale e etike të krahasueshme me besimin 
fetar.  

Ju lutemi bëhuni me dije: Në rastin kur nxënësi i ka filluar seritë e vaksinimeve, ai mund të regjistrohet në shkollë. Nxënësi 
duhet të jetë në vazhdim të proçesit dhe të jetë në afatet e kërkuara (p.sh nxënësi merr dozën e parë dhe ai/ajo merr dozën 
e dytë pas një muaji të dozës së parë). Ju lutemi klikoni këtu të shikoni Programin e Vaksinimeve për Pranimet në Shkollë të 

Departamentit të Shëndetit e Kontrollit të Sëmundjeve të Filadelfias. 
  

3) Prova të Adresës (vetëm dy (2) si më poshtë kërkohen) 
Dokumentat e pranuara përfshijnë: Shkollat duhet të jenë fleksibël në verifikimin e vendbanimit, dhe duhet të marrin në 
konsideratë informacionin që është i arsyeshëm në këndvështrimin e situatës familjare.    

 
1. Dokumenti i Pronësisë së Shtëpisë  10. ID e vlefshme nga Departamenti i Transportit (DOT)   
2. Faqja e deklarimit të Huamarrjes  11. Fatura e fundit e kredit kartës  
3. Faturat e shërbimeve të fundit (gaz, elektrik, kabëll, 

telefon) 
12. Regjistrimi i fundit i makinës  

4. Fatura e fundit e taksës së pasurisë  13. Karta e regjistrimit për votim, me adresën e fundit  
5. Patentë e vlefshme, ose karta për ndërrimin e adresës, 

me adresën tuaj të re  
14. Shkresa e fundit e bankës me adresën aktuale  

6. Letër nga zyra e “Social Security” me adresën aktuale  15. Deklarim i IRS, ose deklarim i pagesës dhe i taksave, 
p.sh., W2, 1040, 1099 

7. Letër nga zyra e “Public Assistance Office”  me adresën 
aktuale  

16. Ҫeku i fundit i punës me adresën aktuale  

8. Letrat nga institucione si “Foster care/childcare dhe 
DHS”  janë të pranueshme për regjistrim kur nxënësi 
është nën kujdesin e agjensive të kujdesit të fëmijës  

17. Letra të vendstrehimit, ose vendbanimit janë të 
vlefshme për nxënësit pa shtëpi  

9. Origjinali i qiramarrjes me emrat e prindit, kujdestarit 
dhe fëmijëve  

18. Kontrata e blerjes së shtëpisë, bashkë me kopjen e 
origjinalit të letrave të datës së blerjes saj jo më shumë 
se 45 ditë kalendarike  

 
4)    Deklarata e Prindit për Regjistrim (përfshihet në formularin e regjistrimit të Nxënësit  EH40, që jepet nga shkolla) 

Një deklaratë nën betim, që vërteton nëse nxënësi ka qenë ose është i pezulluar, i për-jashtuar për vepra që përfshijnë 
drogën, alkoholin, armët, shkaktimit të dhunës ose lëndimeve në territorin e shkollës, duhet të paraqitet për një nxënës që 
të pranohet në komunitetin e shkollës 24 P.S. §13-1304-A. Shkolla nuk mund të vonojë ose mohojë regjistrimin e një fëmije 
në shkollë bazuar në informacionin që është në rekordet, ose në deklaratën e dhënë nën betim. Megjithatë, nëse nxënësi 
është përjashtuar për veprime me armë, shkolla mund të ofrojë për nxënësin shërbime mësimore alternative gjatë 
periudhës së përjashtimit.  24 P.S. § 13-1317.2(e.1) Në rast se rekordet disiplinore, ose dëshmia nën betim tregon se 
nxënësi është përjashtuar nga shkolla e mëparëshme, për shkaqe të tjera nga veprimet me armë, rekomandohet një 
rishikim nga ana e shkollës i performancës dhe rekordeve të mëparshme të nxënësit, për përcaktimin e shërbimeve dhe 
mbështetjeve të duhura, me regjistrimin në drejtorinë arsimore.  
 

5)  Pyetësori për Gjuhën që flitet në Shtëpi (përfshihet në formularin e regjistrimit të Nxënësit  EH40, që jepet nga shkolla) 
Të gjithë nxënësit që kërkojnë të regjistrohen për herë të parë në shkollë, do të plotësojnë pyetsorin për gjuhën që flitet në 
shtëpinë e tyre, në përputhje me kërkesat e Zyrës për të Drejtat Civile të Departamentit të Arsimit të SH.B.A.  Regjistrimi i 
nxënësit gjithsesi nuk mund të vonohet për shkak të pyetësorit.   

https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Updated_Immunization_Requirements_Albanian.pdf


The School District of Philadelphia
Materials Needed for  Registration

Page 1:    ChecklistLista e kërkuar

Page 2:    Registration Form - EH-40 (Doubled Sided Document)Formulari i Regjistrimit

Page 3:    Parental Registration StatementDeklarata e Regjistrimit e Prindit

Page 4:    Student Medical Information (Doubled Sided Document)Informacioni Mjekesor i Nxenesit. Dokument i Dyanshem

Page 5:    Request for Administration of MedicationKërkesë për Administrimin e Mjekimit

Page 6:    Report of Physical ExaminationRaporti i Egzaminit Fizik

Page 7:    FERPA Directory Opt-Out FormDrejtoria e FERPA_s per mos dhenie pelqimi

Page 8-9: FERPA Related Documents (Parent Copies)FERPA Dokumenta te tjera (Kopja e Prindit)

Përdorni ketë listë në përgatitjen për regjistrim 

□ Prova e Moshes se Femijes

Ҫertifikata e Lindjes, Ҫertifikata e Pagëzimit, ose Pasaportë e Vlefshme

Tjetër (Informacioni përfshin çdo dokument zyrtar, që përmban moshen e femijes):

□ Rekordet e Vaksinimit (Kerkesat e Filadelfias per Vaksinimet)

□ Prova e Vendbanimit - Dokumenta Mbeshtetese (zgjidhni 2 nga lista ne vazhdim)

* Tapi

* Patenta e Vlefshme e DOT

* Akti I Blerjes se Shtepise

* Fatura e Kredit Kartes

* Faturat e gazit, ujit, kabllit, telefonit)

* Regjistrimi I makines

* Fatura e Takses se pasurise

* Karta e votimit me adresen aktuale

* Patenta, ose karta e nderrimit te adreses me adresen aktuale

* Deklarata e bankes me adresen perkatese

* Letër nga Administrata e Sigurimit Social me adresën përkatese

* Njoftimi I taksave te IRS, ose pages p.sh  W2, 1040, 1099

* Leter nga Administrata e Asistences Publike me adresen perkatese

* Ҫeku I pagesës me adresën përkatëse

* Letër nga vend strehimet për nxenësit e pastrehë

* Marrëveshja e qirasë me emrat e femijëve dhe prindërve

Vlefshmëria e Moshës - një femijë duhet të jetë pesë (5) vjec deri në datën 1 Shtator. Në rastin e 

moshës nuk bëhet asnjë përjashtim.

* Letra nga jetimorja, nga DHS  janë të vlefshme për regjistrim të femijës në shkollë

* Marrëveshja për blerjen e shtepisë, bashkë me kopjen e ditës së blerjes brenda 45 

ditëve

* Nëse aplikohet sillni me vete informacionin e femijës për shkollën e mëparëshme: emrin, adresën, 

dhe numrin e telefonit të shkollës

* Kartë identifikimi e Prindit/Kujdestarit me fotografi (kerkesë jo detyruese për regjistrim)

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni Zyrën e Regjistrimit dhe Caktimit të 

Nxënësve në 215-400-4290

Translation and Interpretation Center (2/2017)                                                      EH-40 Checklist (Albanian)                                   
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Ju lutemi shtypni informacionin 
INFORMACION MBI NXENËSIN – Seksioni 1/ STUDENT INFORMATION – Section 1 
Mbiemri/Last Name Emri/First Name Emri mesit/M.I. Data e lindjes/Date of Birth ID E Nxënësit/Student ID 

   Muaji/Month Dita/Day Viti/Year  

   

Nr. Shtepisë/House # Drejtimi:veri/jug Emri Rrugës/Street Name Rr., Ave, Etj. Nr. Apt Kodi Postar/Zip Code 

      

Raca/Race Designation:   A jeni ju Hispanik/ Are you Hispanic?           Po /Yes            Jo/No                         

Gjinia/Gender:        Mashkull/Male       Femër/Female 

     I bardhë/White         I zi/Afrikan Amerikan/Black/African American             Hispanik/Latino/Hispanic/Latino     

     Aziatik/Asian           Multiracial/Tjetër/Multiracial/Other  

     Indian Amerikan/American Indian/Vëndas nga Alaska/Alaska Native                  

     Vendas nga Hawai/Ishujt Paqesorit/Native Hawaiian/Other Pacific Islander                                                                                                                

 

 Vendi lindjes/Country of Birth: _________________ 

Gjuha amtare e nxenësit/Student  Primary    Language _____________  

   

Data e regjistrimit fillimisht të femijës në shkollat e US/ Date child first 

enrolled into a U.S. school __________________               

INFORMACION PËR FAMILJARËT- Seksioni 2 /HOUSEHOLD INFORMATION – Section 2 

Nxënësi jeton me:/Student Resides With: 
Dy Prindërit (po ajo adresë)/Both Parents (same 

address) 

Nënën/Mother Babanë/Father  Njerkun/Stepparent Kujdestarin/Tjetër/Guardian/Other 

Emri Prindit/Kujdestarit/Parent/ Guardian Name: ________________ 

 Babai/Father  Nëna/Mother  Njerk/Stepparent   Kujdestar/Tjetër/ 

Guardian/Other ____ 

 

Adresa/Address: ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Tel/Phone________________________________________ 

 (Shtëpi/Home) 

 ___________________________________________ 

 (cel/Cell) 

 ___________________________________________ 

 (Punë/Work) 

Email/Email: ____________________________________________ 

Gjuha Amtare e Kujdestarit/Guardian’s Primary Language: 

_________________________ 

Emri Prindit/Kujdestarit/Parent/ Guardian Name: __________________ 

Babai/Father  Nëna/Mother  Njerk/Stepparent   Kujdestar/Tjetër/    

Guardian/Other ____ 

Mbushni këtë kuti nëse adresa është e njëjtë/Please check this box if the 

address is the same 

Adresa/Address: ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Tel/Phone________________________________________ 

 (Shtëpi/Home) 

 ___________________________________________ 

 (cel/Cell) 

 ___________________________________________ 

 (Punë/Work) 

Email/Email: ____________________________________________ 

Gjuha Amtare e Kujdestarit/Guardian’s Primary Language: 

_________________________ 

INFORMACION PËR VLLANË/MOTRËN SEKSIONI 3/ SIBLING INFORMATION – SECTION 3 

Ju lutemi listoni të gjithë fëmijët në moshën shkollore (mbi pesë vjeç)/Please list all school aged children (ages 5 and above) 
Emri/Name Datëlindja/D.O.B Shkolla Aktuale/Current School Klasa/Grade ID e Nxënësit nëse ka/Student ID # 

if available 

     

     

     
INFORMACIONI I KONTAKTIT- Seksioni 4/CONTACT INFORMATION – Section 4 

* Ju lutemi jepni dy kontakte LOKALE telefoni urgjence dhe raportin e tyre me fëmijën nëse prindi kujdestari nuk mund të kontaktohen/Please list 

two LOCAL emergency contacts and their relationship to the child in the event a parent or guardian cannot be reached: 

Numri i Parë/Primary  

  ___________________________________________    ___________________________________________ 

   Emri/Name    Raporti me Fëmijën/Relationship 

   _________________________________________    ___________________________________________ 

   Tel. (1)/Phone (1)   Tel. (2)/Phone (2) 

  

Numri i Dytë/Primary Secondary  

   ___________________________________________    ___________________________________________ 

  Emri/Name    Raporti me Fëmijën/Relationship  

   ___________________________________________    ___________________________________________ 

   Tel. (1)/Phone (1)   Tel. (2)/Phone (2) 
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HISTORIA MËSIMORE E NXENËSIT- Seksioni 5, Plotësojeni këtë seksion nëse fëmija ka ndjekur ndonjë shkollë/STUDENT 

EDUCATION HISTORY – Section 5, Complete this section if the child has ever attended school 
Tregoni qytetin dhe llojin e shkollës që fëmija ka ndjekur sëfundmi/Indicate city and type of school child last attended      Shkollë Publike/Public School 

     Filadelfia/Philadelphia Tjetër Qytet/Other City: _______________________        Shkollë Jo Publike /Non Public School 

Data e fundit në shkollë/Date 

Last Attended 

Klasa e fundit në atë 

shkollë/Grade Last 
Attended 

Emri i Shkollës/Name of School Adresa e Rrugës/Street Address 

Nëse fëmija ka qenë në shkollë jashtë SH.B.A, a keni rekorde të fëmijës nga ajo shkollë/If the student attend school outside of the United State, do you have his/her school 

record? 

Po/Yes  Jo/No 

Nëse po, ju lutemi dorëzoni një kopje në shkollë/If yes, please provide a copy for the school 

Nëse jo, ju lutemi kontaktoni shkollën për marrjen e rekordeve/if no, please contact the school to obtain the record. 

A e ka ndjekur fëmija: Arsimin Parashkollor/ose Kopështin/Did the child even attend: Pre-Kindergarten/or Kindergarten 
1) A ka marrë fëmija ndonjëherë Shërbime të Edukimit Special në PA, ose shtet tjetër 

/Has the child ever received Special Education Services in PA another state?                     Po/Yes Jo/No       Nëse po, në ç’shtet/If yes, which State _______ 

2) A ka fëmija juaj aktualisht një IEP/Does your child have a current                                                     Po/Yes  Jo/No 

3) A ka fëmija juaj raport vlerësimi aktual/Does your child have a current evaluation report?  Po/Yes Jo/No Nëse po, çfarë/If yes, what    _______ 

4)A ka qenë fëmija ndonjëherë në Program të Ndërhyrjes së Herëshme/ 

 Was the child ever enrolled in an Early Intervention Program?                                       Po/Yes Jo/No 

5)A ka marrë fëmija ndonjëherë shërbime ESOL/Dygjuhëshe/ 

 Has the child ever received ESOL/Bilingual services?                                        Po/Yes Jo/No Nëse po, në ç’shtet/If yes, which State ______ 

6) A ka fëmija 504/Does your child have a 504?                       Po/Yes  Jo/No 

7) A ka fëmija ndonjë IEP per dhuntite e tij/Does your child have a Gifted IEP?  Po/Yes Jo/No 

SHËRBIMET GJUHËSORE- Seksioni 6/LANGUAGE SURVICES – Section 6 

 

1) Cila gjuhë flitet më shumë në familje/What language does the family speak at home most of the time? 

2) Në çfarë gjuhe i flasin prindërit fëmijës shumicën e kohës/What language does the parent(s) speak to 

her/his child most of the time? 

3) Në çfarë gjuhe i flasin fëmijët prindërve shumicën e kohës/What language does the child speak her/his 

parent(s) most of the time? 

4) Në çfarë gjuhe i flasin fëmijët me njëri tjetrin shumicën e kohës/What language does the child speak 

her/his brothers/sisters most of the time? 

5) Në çfarë gjuhe i flasin fëmijët shokëve shumicën e kohës/What language does the child speak her/his 

friends most of the time? 

6) Në çfarë gjuhe flet fëmija në shumicën e kohës/ What language does the child speak  most frequently? 

Anglisht/English 

 

GjuhëTjetër/Other 

 

Language 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

7) Në çfarë gjuhe flet fëmija në shumicën e kohës në shtëpi/What language does 

the child speak at home most of the time? 

1) ________ 2) ________ 3) ________ 

* Nëse përgjigja e këtyre pyetjeve është tjetër nga Anglisht, nxënësi duhet të testohet për Anglishten (testi W_APT) nga një punonjës i çertifikuar./If the answer 

to these questions is other than English, the student must be given the English placement test (W-APT) by a certified administrator. 

Duke firmosur më poshtë, Unë i lejoj Drejtorisë Arsimore të Filadelfias të regjistrojë fëmijën tim si nxënës të saj. Unë gjithashtu vërtetoj se informacioni i 

dhënë në këtë aplikim është i vërtetë dhe i saktë, dhe dhënia e informacionit të rremë, ose të paplotë, i cili kërkohet për regjistrim, mund të vonojë vetë 

regjistrimin e fëmijës./By signing below, I am allow the School District of Philadelphia to register my child as a student. I also certify the information 

provided on this application to be true and accurate and providing false or incomplete information that is required for registration may delay enrollment. 

 

___________________________________________   ________________________________________ 

Firma e Prindit/Kujdestarit/Parent / Guardian Signature      Data/Date 



 

Translation and Interpretation Center Parental Registration Statement  

2/2017                                                                                                                                                              Albanian 

Deklaratë e Prindit për Regjistrim 

DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

 

 
Emri i Nxenësit/Student Name            

 

Data e Lindjes/Date of Birth        Klasa/Grade      

 

Emri i Prindit ose Kujdestarit/Parent or Guardian Name         

 

Adresa/Address           

 

Numri i Telefonit/Telephone Number        

 

Kodi i Shkollës i Pensilvanisë §13-1304-A, deklaron si më poshtë “Përpara pranimit në 

çdo lloj shkolle të entitetit, prindi, kujdestari, ose personat e tjerë, që kanë në ngarkim një 

nxënës, gjatë regjistrimit paraqesin një deklaratë me betim, ose pranim, duke deklaruar 

nëse nxënësi ka qenë, ose është i pezulluar, ose i përjashtuar nga ndonjë shkollë publike, 

ose private e këtij shteti, ose shteti tjetër, për veprime ku janë përfshirë armë, alkool ose 

drogë, ose dëmtim me paramendim të një personi tjetër, ose për ndonjë akt dhune të 

shkaktuar në pronën e shkollës”   

 

Ju lutem plotësoni më poshtë: 

 

Unë betohem, ose pohoj, që fëmija im  ka qenë / nuk ka qenë  (rretho vetëm njerën) më përpara 

i pezulluar, ose i përjashtuar, ose është/nuk është (rretho vetëm njerën)  aktualisht i pezulluar, 

ose i përjashtuar nga ndonjë shkollë publike, ose private e këtij shteti, ose ndonjë shteti tjetër, 

për veprime ku janë përfshirë armë, alkool ose drogë, ose dëmtim me paramendim të një personi 

tjetër, ose për ndonjë akt dhune të shkaktuar në pronën e shkollës. Këtë deklaratë unë e bëj 

subjekt të  dënimeve, që përfshihen në ligjet e 24 P.S. §13-1304-A(b) dhe 18 Pa. C.S.A. §4904, 

që lidhen me falsifikimet jo nën betim të autoriteteve dhe se faktet që përmenden këtu, janë të 

vërteta dhe korrekte, sipas njohjes, informacionit dhe besimit më të mirë, që kam unë. 

 

Nëse nxënësi ka qenë, ose është aktualisht i pezulluar, ose i përjashtuar nga një shkollë tjetër, ju lutemi 

plotësoni: 

 

Emri i shkollës nga e cila nxënësi ishte/është pezulluar, ose përjashtuar: 

________________________________________________________________________ 

Datat e pezullimit, ose përjashtimit: __________________ 

(Ju lutemi shënoni shkolla dhe data të tjera të pezullimit, ose përjashtimit në pjesën pasme  

të kësaj letre.) 

 

Arsyet për pezullim/përjashtim (jo të detyrueshme)         __________________________    

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(Firma e Prindi/Kujdestarit)/(Signature of Parent or Guardian)  (Data)/(Date)   

     

Çdo deklarim i rremë i vullnetshëm i bërë më sipër do të jetë veprim keqbërje i shkallës së tretë. 

Kjo deklaratë do të ruhet si pjesë e rekordeve disiplinore të nxënësit. 

* Versionet e përkthyera të këtij dolumenti janë në: www.philasd.org/offices/translation. 



DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

INFORMACIONI SHËNDETËSOR I NXENËSIT 

Translation and Interpretation Center (2/2017)   S-865 (Albanian)  

Ky formular është për nxënësit e rinj dhe përditësohet çdo vit.  

Mbiemri/Last Name: Emri/First Name Datëlindja/Date of Birth Data/Date: 

Emri i Shkollës/Name of School: 

 

Dhoma/Seksioni/Room/Section: Klasa/Grade: 

I dashur prind/kujdestar:  

Ligji i Pensilvanisë kërkon që të gjithë nxënësit që fillojnë shkollën të kryejnë një kontroll të plotë të shëndetit, 

proçedurë që kërkohet edhe për futjen në shkollën tetëvjeçare dhe të mesme. 

Infermieri i shkollës mund t’ju ndihmojë me informacion në lidhje me sigurimin shëndetësor. Janë tre plane 

sigurimi shëndetësor me kosto të ulët, ku mund të kualifikohet edhe familja juaj. Ju lutemi paraqiteni këtë 

formular tek klinika, ose doktori juaj kur të kryeni vizitën dhe kthejeni atë të plotësuar në infermierinë e 

shkollës deri  _________________ 

Unë e autorizoj infermierin e shkollës të komunikojë me institucionin shëndetësor të fëmijës dhe timin 

për problemet që lidhen me shëndetin.  

Firma e Prindit/Kujdestarit______________________________________Data_________________ 

 

HISTORIA SHËNDETESORE E NXENËSIT – PLOTËSOHET NGA PRINDI/KUJDESTARI 

 A ka fëmija sigurim shëndetësor/Does your child have health insurance? __Po/Yes  __ Jo/No     

Kompania/Company? _____________________________ 

 Ku e çoni fëmijën për kontroll shëndeti/Where do you take your child for checkups? 

________________________________________________  

Adresa/Address: 

____________________________________________________________________________ 

Telefoni/Phone: ______________________________ Faks/Fax: ______________________________ 

 Data e kontrollit të fundit fizik/Date of child’s last physical examination? 

_________________________________________________ 

 Ku e çoni fëmijën për kontroll dentar/Where do you take your child for dental care? 

______________________________________________ 

Adresa/Address: _____________________________________________________________________ 

Telefoni/Phone: ______________________________ Faks/Fax: ____________________________ 

 Data e kontrollit të fundit dentar/Date of child’s last dental examination? _________________ 

  



DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

INFORMACIONI SHËNDETËSOR I NXENËSIT 

Translation and Interpretation Center (2/2017)   S-865 (Albanian)  

 A merr aktualisht fëmija juaj ndonjë mjekim/Does your child take any medicine now? __Po/Yes  __ 

Jo/No     Nëse po, i listoni më poshtë/ If yes, list below: 

Mjekimi/Medicine: Doza/Dosage: Shpeshtësia/Frequency: Arsyeja/Reason: 

    

    

    

    

 A ka fëmija juaj ndonjë alergji/Does your child have any allergies? __Po/Yes  __ Jo/No    Nëse po nga 

çfarë/ If yes, to what? ____________________________ 

 A ka fëmija ndonjë pengesë për aktivitete/Does your child have any activity restrictions? __Po/Yes  __ 

Jo/No    Nëse po e shpjegoni/If yes, explain? ___________________ 

 A ka fëmija ndonjë Problem Shëndetësor/Does your child have any existing Health Conditions? 

__Po/Yes  __ Jo/No    Nëse po i listoni më poshtë/If yes, list below: 

__________________________       __________________________       _________________________ 

 A merr fëmija ndonjë trajtim/terapi, ose proçedura testimi/Does your child receive treatment/therapy or 

undergo any testing procedures? __Po/Yes  __ Jo/No     

Nëse po, ju lutemi i tregoni dhe sa shpesh merren/If yes, please indicate kind and how often taken: 

____________________________________________  

 12.Shënoni në kuti nëse ju nuk doni që në rast nevoje fëmija të marrë Acetaminophen (Tylenol) Check 

this box if you do not want Acetaminophen (Tylenol) dispensed to your child, as needed:  

 13. Shënoni në kuti nëse ju nuk doni që në rast nevoje fëmija të marrë Ibuprofen (Motrin) /Check this 

box if you do not want Ibuprofen (Motrin) dispensed to your child, as needed: 

 

Shënim i rëndësishëm: Në rast se ju nuk paraqitni kundërshtime, Drejtoria Arsimore mund të japë në rast 

nevoje Acetaminophen ose Ibuprofen për fëmijën tuaj. 

 

JU LUTEMI SHËNONI NDONJË PROBLEM QË KA/KA PATUR FEMIJA JUAJ                      

PLEASE CHECK ANY PROBLEM YOUR CHILD HAS/HAS HAD 

 Astma/Asthma 

 Anemia/Anemia 

 Arthritis/Arthritis 

 Sjellje/Emocionale/

Behavior/Emotional 

 Ҫrregullime të 

Gjakut/Blood 

Disorders 

 Kancer/Cancer 

 Lija në 

moshën/Chicken 

Pox at age:___ 

 Dentare/Dental 

 Diabet/Diabetes 

 Drogë/Alkool/Drug/

Alcohol 

 Egzemë/Eczema 

 Ftohje të 

Shpeshta/Frequent 

Colds 

 Vështirësi në 

dëgjim/Hearing 

Difficulty 

 Zemre/Heart 

 Tension të lartë/High 

Blood Pressure 

 Operacion/Hospitali

zed (Surgery) 

 Probleme në të 

mësuar/Learning 

Problem 

 Sëmundje 

mushkërie/Lung 

Disease 

 Helmim nga 

plumbi/Lead 

Poisoning 

 Meningjit/Meningiti

s 

 Muskujt/Kockat/Lig

amentet/Muscle/Bon

e/Joint 



DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

INFORMACIONI SHËNDETËSOR I NXENËSIT 

Translation and Interpretation Center (2/2017)   S-865 (Albanian)  

 Paaftësi 

fizike/Physical 

Disability 

 Lindje e 

Parakohëshme( nën 

5 Lb)Premature 

Birth (Under 5lbs) 

 Kriza/Seizures 

 Vështirësi në të 

folur/Speech 

Difficulty 

 Tuberkuloz/Tubercul

osis 

 Probleme 

shikimi/Vision 

Problems 

 Urinare/veshkat/Urin

ating/Kidney 

Problem

 

 

Komente të tjera/Additional Comments: 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS/The School District of Philadelphia 

SHERBIMI SHENDETESOR I SHKOLLES/School Health Services 

KERKESE PER ADMINISTRMIN E MJEKIMIT, OSE PERDORIMIT TE PAISJEVE RESPIRATORE, OKSIGJENIT, OSE PAISJEVE TE TJERA 

NE SHKOLLE/REQUEST FOR ADMINSTRATION OF MEDICATION OR USE OF SUCTION, OXYGEN OR OTHER EQUIPMENT IN SCHOOL 
Ju lutemi shihni mesazhin per mjekun dhe prindin ne pjesën mbrapa të formularit/Please see message to physician and 

parent on back of form) 

Mjek, ju lutemi kini kujdes: Plotësoni të gjitha vendet. Mungesa e informacionit do të kthejë formularin tek ju. Kjo do të shkaktojë 
vonesën në trajtimin mjekësor të pacientit tuaj. Për çdo mjekim kërkohet një kërkesë e ndarë./Physician, Please note: Fill in all of 

the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will cause a delay in your patient receiving 

medication/treatment.  A separate request is needed for each medication.   

 

Për Drejtorin: 

 

Unë autorizoj personelin e zgjedhur të shkollës të administrojë 

mjekimet e treguara, ose të përdorë paisjet ose makineritë, siç 

parashikohet nga institucioni mjekësor i fëmijës, firma e të cilit 

paraqitet në këtë formular. 

 

Fëmija im mundet të vetë administrojë mjekimin/paisjen siç 

përcaktohet nga infermieri i shkollës. 

 

Unë autorizoj infermierin e shkollës të komunikojë me institucionin 

mjekësor të fëmijës dhe institucionin tim mjekësor, sipas nevojave të 

kësaj paisjeje mjekësore dhe/ose përgjigjes së fëmijës/ 

 

To the Principal: 

 

I authorize selected school personnel to administer the indicated 

medication, or to use the equipment or machinery as prescribed by 

my child’s healthcare provider, whose signature appears on this 

form. 

 

My child may self-administer medication/equipment as determined 

appropriate by the school nurse. 

 

I authorize the school nurse to communicate with my child’s 

healthcare provider, and my health care provider to reply, as needed 

regarding this medication/equipment and/or my child’s response. 

 

Firma e Prindit ________________  Telefon  _________________ 

                         Parent signature                           Telephone 

 

Data _____________  Nr. Urgjencës_________________ 

             Date signed                             Emergency number 

 

 

Në përputhje me proçedurat aktuale të Drejtorisë Arsimore, 

administrimi i këtij mjekimi është miratuar në:/In accordance 

with current school district procedure, the administration of this 

medication was approved on: 

 

______________________________________________ 

Data/Date 

(Mbahet në Shkollë/Retain in school) 

Firma e Infermierit të shkollës /Signature of School Nurse 

________________________ 

Tel. Infermierit të Shkollës/Telephone of School Nurse _______________ 

  

Emri Pacientit/Nxënësit/Name of 

patient/student 

Adresa/Kodi/Address/Zip Nr.Dhomës/Librit/Room/book 

No. 

 

Datëlindja /DOB 

 

Shkolla /School/ORG.# Zyra Rajonale/ Regional 

Office 

ID/PID 

Diagnozat/Diagnosis: 

Arsyet pse mjekimi duhet dhënë në shkollë/Reason medication must be given in school: 

________________________________________________________________________________________ 

Emri i Ilaçit/paisjes së trajtimit/Name of medication 

/equipment/treatment: 

 

Doza/Dose 

Koha që do t’i jepet në shkollë/Time(s) to be given in school: 

 

Doza totale për 24 orë/Total dosage per 24 hrs. 

Data e fillimit/Date begin: 

 

Data e përfundimit/Date end: 

Instruksione për përdorim/administrim/Instruction for administration/utilization: 

________________________________________________________________________________________ 

Indikacionet/Contraindications: 

________________________________________________________________________________________ 

Efektet anësore/Side effects: 

________________________________________________________________________________________ 

Trajtimi i efekteve anësore, veprimet që merren/Treatment of side effects/action to be taken: 

________________________________________________________________________________________ 

 

A ka kufizime në aktivitetet e nevojshme?/Is any restriction on activity necessary?    ___Po/Yes           ___Jo/No 

 

Nëse po, përshkruajini/If yes, describe:_____________________________________________________________ 

A merr nxënësi mjekime të tjera?/Is student taking any other medication?                  ___ Po /Yes              ___ Jo /No 

 

Nëse po, jepni emrat e mjekimeve/If yes, name of 

medications________________________________________________ 

A ka paisje të ngjashme në shtëpinë e fëmijës?Is similar equipment kept by the child’s family at home? 

                                                                                                                                            ___ Po /Yes  ___ Jo /No                                    

Emri i institucionit mjekësor/Print name of health care 

provider/credentials 

 

Telefoni/Telephone 

Adresa/Address Numri në raste urgjencash/Emergency No. 

 

Firma e institucionit mjekësor/Signature of health care provider Data e firmosjes/Date signed 
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Për Mjekun 

                                                                                                                    To the physician 

 
Your patient has requested that medication or equipment be utilized in school.  Ideally, the administration of medication or utilization of equipment should take place at home.  

However, for students who require medication/treatment during the school day in order to function in the classroom, School District Policy does permit selected school staff to 

administer medication.  In some cases, students may self-administer their medication. 

 

School District Policy also permits the use of equipment/machinery in those instances where similar equipment is kept by the child’s family at home, and such 

equipment/machinery is necessary in order to enable the student to function in the classroom.  Instruction for use and precautions should be spelled out in detail. 

 

(If your patient’s medication or treatment schedule cannot be altered so that all are received at home, please complete the request on the reverse side-a separate request 

is required for each medication or treatment). 

 

When the medication/treatment prescribed exceeds or differs from that approved by the FDA or recommended by the manufacturer, you and the child’s parent will be required to 

submit written detailed information to the School Nurse.  This must include a list of side effects and confirmation that all side-effects have been explained to and are understood by 

the parent.  Any particularly dangerous conditions being experienced by the child should be spelled out in detail, with the procedure to follow should a reaction occur. 

 

Please fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will cause a delay in your patient receiving medication/treatment. 

 

Thank you. 

 

School Health Services 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

I dashur Prind/kujdestar: 

Disa fëmijë kërkojnë trajtim mjekësor, ose paisje speciale  gjatë kohës që janë në klasë. Më e mira do të ishte nëse përdorej në shtëpi.  Nëse orari i 

mjekimit/paisjes nuk mund të çvendoset, që ky trajtim të bëhet në shtëpi, ju mund të kërkoni, që kjo të bëhet në shkollë, duke kontaktuar me infermierin ose 

drejtorin e shkollës. Kur mjekimi/trajtimi që përshkruhet për fëmijën tuaj, e kalon ose dallon nga ajo që është miratuar nga FDA, ose prodhuesi, ju dhe 

institucioni juaj mjekësor, duhet të jepni informacione të tjera shtesë, për infermierin e shkollës, përpara se të miratohet. 

Menjëherë që kërkesa është miratuar nga infermieri i shkollës, nga ju do të kërkohet që të sillni në shkollë mjekimin e etiketuar dhe ambalazhuar siç duhet nga 

një Farmaci e Rregjistruar. 

 

Shishja e ilaçeve duhet të ketë tapë të sigurtë tip ” Saf-T-Closure Cap “ dhe etiketa duhet të përfshijë: 

 

• Emrin e Pacientit                                                            •Datën e Recetës (aktuale) 

• Emrin e Farmacisë                                                          •Emrin e Ilaçit, dozen, datën e skadimit 

• Adresën e Farmacisë dhe Telefonin                               • Instruksionet e Përdorimit 

• Numri i Recetës                                                              • Emri i Institucionit që lëshon Recetën 

Për paisjet speciale, shërbimi në shkollë do të bëhet vetëm nëse ju keni paisje të tilla në shtepi. Ju duhet të sillni paisjen nga shtëpia nëse është e nevojshme për 

zëvëndësim. Pas miratimit të kërkesës, ju do të sillni paisjen në shkollë dhe të demonstroni përdorimin e saj për personelin e zgjedhur për përdorim. Instruksioni i 

përdorimit duhet të jetë bashkë me paisjen. Kjo procedure duhet të përsëritet çdo vit shkollor dhe/ose çdo kohë që ndryshon doza. 

Nëse fëmija juaj sjell ilaçe në shkollë, përfshirë ato pa recetë dhe i merr ato vetë, ju duhet të njoftoni drejtorin për arsyen e përdorimit të tyre. 

Prindërit/kujdestarët duhet të tërheqin ilaçet e papërdorura, ose të skaduara personalisht, ose të dërgojnë një të rritur të përgjegjshëm me shënim nga ana juaj. 

Ilaçet e papërdorura, të cilat nuk tërhiqen brenda 10 ditësh, ose deri ditën e fundit të shkollës, do të groposen. 

Nëse keni ndonjë pyetje për këtë procedure, ju lutemi kontaktoni infermierin ose drejtorin e shkollës 

 

Ju faleminderit! 

 
Për informacione dhe dokumente të tjerë të përkthyera në Gjuhën Shqipe, ju lutemi vizitoni uebsajtin: www.philasd.org/language/albanian 

 

http://www.philasd.org/language/albanian
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DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS/SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 

SHERBIMI SHENDETESOR I SHKOLLES/SCHOOL HEALTH SERVICES 

 

RAPORT I EGZAMINIMIT FIZIK /REPORT OF PHYSICAL EXAMINATION 

Emri i Nxënësit /Name of Student 

 

Data e Lindjes/Date of Birth 

___M/Mo. ___D/Da _____V/Yr          

ID Nxënësit/Student ID # Klasa /Grade 

Shkolla /Name of School 

 

Dhoma/Libri /Room/Section/Book Data e Lëshimit /Date Issued 

 

 

 PËR PRINDIN/KUJDESTARIN: Unë e autorizoj infermierin e shkollës të komunikojë me institucionin shëndetësor të fëmijës dhe 

timin për problemet që lidhen me shëndetin.  

Firma e Prindit’Kujdestarit                                                                                             Data  
 

PER INSTITUCIONIN MJEKESOR (Ju lutemi plotësoni gjithëçka) /TO THE CARE PROVIDER (Please complete all items) 

Ligji i Pensilvanisë kërkon që të gjithë nxënësit që ndjekin shkollën t’i nënshtrohen kontrollit mjekësor dhe të vaksinohen. Pagesat për këto 

shërbime janë përgjegjësi e prindërve/kujdestarëve. KETO VAKSINIME JANE KERKESE PER NDJEKJEN E SHKOLLES./Pennsylvania 

law requires that students attending school in the state be immunized and receive periodic medical examinations.  Payment for these 

examinations is the responsibility of the parent/guardian.  THESE IMMUNIZATIONS ARE REQUIRED FOR SCHOOL ATTENDANCE.   

REKORDE TE VAKSINIMEVE/RECORD OF VACCINE ADMINSTRATION.   

Ju lutemi bashkëngjitni një kopje të rekordeve të vaksinimeve, përfshirë rezultatet serollogjike, nëse janë të mundëshme/Please attach 

complete immunization record including serology results if available 

Alergjitë/Allergies________________________ Data e PPD të fundit/Date of last PPD___________  Rezultati/Result__________________mm                        

 

 

A ka nxënësi siguracion shëndeti?/Does this student have health insurance?                                            

                __Po/Yes    __Jo/No               Emri i Institucionit Mjekësor/Name of insurance provider：____________________________ 
 

REGJISTRO NE VAZHDIM/RECORD THE FOLLOWING 
 

1. Shikimi（pa syze）/Visual acuity (without glasses)    D /R____     M /L____      （me syze）/(with glasses)   D/R____   M/L____ 

2.    Kontrolli Audiometrik/Audiometric screening D/R ___M/L____ 3.  BP/BP______________________________ 

4. Lartësia /Height_______Inç／cm/Inches/cm          Pesha /Weight__________Lb／kg/lb./kg  IMT përqindje/BMI percentile_________ 

5. Kontrolli scoliosis/Scoliosis screening:   ___Normal /Normal  ___Jonormal /Abnormal ___Referuar/Referred___Nr. Referenc /No Referral 

6.  Aktiviteti i Rekomanduar /Activity Recommendation:  ___Aktivitet i Plotë Fizik/Full Physical Activity 

___Aktivitet Fizik i Kufizuar（Duhet të plotësojë Formularin për Raport në Ushtrimet Fizike-MEH-23）/Restricted Physical Activity 
(Must complete Phys. Ed. Medical Exemptions/Program Modification Form MEH-23);                                      

Përshkruaj kufizimet/Specify Restrictions:_____________________________________ 

7.    Shënoni gjithë mjekimet që janë marrë/ List all medications currently being taken:                         

Ilaçi /Medication_______________________________________________Arsyeja/Reason:___________________ 

8.                                                                                     

 

Shënoni sipas historisë problemet, ose kontrollet /List all problems by history or examination       Shëno problemin/ CircleStatus of problem    

 

1.___________________________________________________ Nën kujdes/Under care           Trajtim i Kryer/Care completed           Referuar/Referred 

 

2.  __________________________________________________ Nën kujdes /Under care           Trajtim i Kryer /Care completed           Referuar /Referred   

 

3.___________________________________________________ Nën kujdes /Under care           Trajtim i Kryer /Care completed           Referuar /Referred  

 

___.Nuk ka Probleme/No Problems Identified 
 

Komente/ udhëzime për planin e trajtimit, instruksione speciale të trajtimit në shkollë /Comments/follow-up treatment plan/Special instructions 

to school: 

 

Firma e Mjekut（Kërkohet）/Signature of 

care provider(Required) 

 

Telefoni /Telephone Vula e Institucioni Mjekësor（Kërkohet） 

/Care Provider office stamp (Required) 

Adresa/Address 

 

 

 

Data Kontrollit /Date of Exam 
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DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

Zyra e të Drejtave & Përgjegjësive të Nxënësit  

440 N. Broad Street, Second Floor  

Philadelphia, PA 19130 

 

Rachel Holzman, Esquire  

Zv.Kryetar 
 

FORMULAR I LESHIMIT TE INFORMACIONIT TE DREJTORISE 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias mund të lejojë njohjen sipas rregullave, të “informacionit të drejtorisë”, pa miratimin me 

shkrim, veçse nëse ju e keni këshilluar drejtorinë për të kundërtën, në përputhje me proçedurat e drejtorisë. 

Informacioni i drejtorisë përfshin si më poshtë: emrin, adresën, numrin e telefonit; datën dhe vendin e lindjes; fushën e 

studimit; pjesëmarrjen në sporte dhe aktivitete të njohura; gjatësinë/peshën e trupit, nëse është pjesëtar i ekipeve atletike; 

datat e frekuentimit; kualitetet, çmimet, fotografi, orare; shkollat e ndjekura më parë; dhe gjuhën amtare. 

Qëllimi parësor i informacionit të drejtorisë është të lejojë Drejtorinë Arsimore të Filadelfias të përfshijë këtë lloj 

informacioni nga rekordet mësimore të fëmijës suaj në publikime të caktuara shkollore, përfshirë: shfaqje, ku jepet roli i 

nxënësit në një dramë; gazetën e shkollës, librin vjetor të shkollës; vendin e nderit ose lista të tjera nderi; programe 

diplomimi; dhe afishime të aktiviteteve sportive, si basketboll, ku tregohet pesha dhe gjatësia e pjestarëve të ekipit. 

Ky informacion mund të mundësohet edhe për organizata të aprovuara, nëse ato bëjnë kërkesë. Organizatat e jashtëme dhe të 

aprovuara përfshijnë, por  nuk kufizohen në, organizata që ofrojnë bursa, shkollat teknike/profesionale, dhe punësues 

potencialë. Duke njohur të drejtat e prindit lidhur me privatësinë, është politika e Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, që 

informacioni i drejtorisë nuk do t’u jepet sipërmarrjeve komerciale. 

Prindërit ose nxënësit që kualifikohen (18 vjeç e lart) kanë të drejtë të marrin informacionin e drejtorisë me kërkesën me 

shkrim të këtyre të fundit. Nëse, ju dëshironi të mohoni lëshimin e këtij informacioni pa miratimin paraprak tuajin, ju lutemi 

plotësoni dhe kthejeni të gjithë formularin në shkollën e fëmijës suaj brenda dhjetë  (10) ditëve të regjistrimit në shkollë. 

Me plotësimin e formularit dhe dorëzimin e tij në shkollë, nuk mund të ndryshohet zgjedhja juaj derisa ju të vendosni të 

plotësoni dhe dorëzoni një formular tjetër të ri. Përdorni një formular të veçantë për secilin fëmijë.  Kthejeni këtë formular 

vetëm nëse ju NUK dëshironi lëshimin e informacionit të drejtorisë. 

Unë NUK dëshiroj që informacioni i Drejtorisë të lëshohet dhe kerkoj NJË si më poshtë: 

 Nuk dëshiroj lëshimin e informacionit të drejtorisë mbi fëmijën tim në asnjë kohë. Nuk dua që informacioni të 

jepet në publikime të shkollës, aktivitete të saj, në shkolla profesionale, punonjës apo kompani të bursave. 
 

 Nuk dëshiroj lëshimin e informacionit të drejtorisë mbi fëmijën tim në çdo kohë, perveç rasteve të publikimeve 

shkollore, aktiviteteve të saj dhe organizata të jashtëme dhe të aprovuara. 
 

 Nuk dëshiroj lëshimin e informacionit të drejtorisë mbi fëmijën tim në çdo kohë, perveç rasteve të publikimeve 

shkollore dhe aktiviteteve të saj. 
 

 Nuk dëshiroj lëshimin e informacionit të drejtorisë mbi fëmijën tim për rekrutuesit e ushtrisë (vetëm për nxënësit e 

klasave 11_të dhe 12_të) 
 

 Unë nuk e pranoj pjesëmarrjene fëmijës tim në anketime të cilat përfshijnë një ose më shumë fusha të 

cilat janë listuar në njoftimin e PPRA_së.  

____________________________________________________________________________  

                   Emri i nxënësit (me shtyp)      Emri i shkollës (me shtyp)          Numri i ID-së së nxënësit   

_____________________________________________________________________  
Emri i prindit/kujdestarit (me shtyp)    Firma e prindit/kujdestarit     Data  

________________________________________   

                                              Firma e nxënësit (nëse është mbi 18 vjeç) 
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Akti “Të Drejtat e Familjes për Edukim dhe Intimitet” (FERPA)  
Njoftim për Informacionin e Drejtorisë 

 

Akti “Të Drejtat e Familjes për Edukim dhe Intimitet” (FERPA), është ligj Federal, i cili kërkon që 
Drejtoria Arsimore e Filadelfias, me disa përjashtime, të marrë pëlqimin tuaj paraprak me shkrim, 
përpara se të bëjë publik informacion identifikues personal nga rekordet shkollore të fëmijës tuaj. 
Megjithëatë, Drejtoria Arsimore mund të bëjë publike materiale të hartuara në mënyrën e duhur në 
“drejtorinë e informimit” pa pëlqimin tuaj me shkrim, përderisa ju nuk e keni këshilluar Drejtorinë për të 
kundërtën në përputhje me proçedurat e drejtorisë. Qëllimi kryesor i drejtorisë informative është që të 
lejojë Drejtorinë Arsimore të përfshijë këtë lloj informacioni nga rekordet mësimore të fëmijës tuaj në 
disa publikime shkollore. Shëmbujt përfshijnë: 
 

● Një afishe, ku tregon pjesëmarrjen e fëmijës në një rol në aktivitete;   
● Publikimet vjetore;   
● Listat e nderit dhe përkujtimore;   
● Programet e diplomimit; dhe   
● Fletët e aktiviteteve sportive, të tilla si, ato të mundjes, ku tregohet pesha dhe lartësia e 

pjestarëve të ekipit.  
 
Informacioni në këtë drejtori, i cili është informacion që në përgjithësi nuk konsiderohet i 
dëmshëm, ose që ndërhyn në intimitetin e personit, nëse bëhet publik, mund të jepet edhe për 
organizata të tjera jashtë shkollës, pa miratimin paraprak të prindit. Organizatat jashtëshkollore 
përfshijnë, por nuk kufizohen në kompanitë që prodhojnë unazat e klasës, ose botojnë 
publikimet vjetore. Në vazhdim, dy ligje federale kërkojnë që agjensitë lokale të edukimit  
(LEA) të asistojnë sipas “Akti i Edukimit  në Fillore dhe në Shkollat e Mesme” të vitit 1965 
(ESEA), rekrutuesit e ushtrisë, me kërkesën e tyre, me informacionet e mëposhtëme – listat e 
emrave, adresave, dhe telefonat – përveç rastit kur prindërit e kanë këshilluar LEA_n, se nuk 

duan, që informacioni për nxënësit  të jepet pa miratimin e tyre paraprak me shkrim. 
1
 

 
Nëse ju nuk dëshironi që Drejtoria Arsimore të bëjë publik informacionin e fëmijës tuaj nga rekordet 

shkollore pa miratimin paraprak me shkrim, ju mund të njoftoni Drejtorinë me shkrim, brenda dhjetë 

(10)  ditëve pas regjistrimit në shkollë. Drejtoria Arsimore ka përcaktuar informacionin e mëposhtëm si 

pjesë e drejtorisë informative: 
 
-Emri i Nxënësit                                              -Pjesëmarrja në aktivitetet dhe sportet e njohura zyrtarisht  
-Adresa -Pesha dhe Lartësia në ekipet e atletikës  
-Lista e telefonave  -Vlerësimet, nderimet dhe çmimet e marra 
- Gjuha Amtare -Shkolla dhe institucioni i fundit mësimor i ndjekur  
-Fotografia - ID e nxënësit, ID e përdoruesit, ose identifikues   

vendi i lindjes                                                          tjetër personal, që përdoret në komunikimet e  
-Fusha kryesore e Studimit  sistemeve elektronike, të cilat nuk mund të kenë  
-Datat e frekuentimit akses në rekordet mësimore pa një PIN, fjalëkalim etj.               
-Niveli i klasës  Numri i SSN, i pjesshem ose i plotë nuk mund të      

-                                                                                            përdoret për këtë qëllim      
 
1
 Këto ligje janë: Section 9528 of the Elementary and Secondary Education Act (20 U.S.C. § 

7908) dhe10 U.S.C. § 503(c). 
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Amendamenti për Mbrojtjen e të Drejtave të Nxënësit (PPRA) mbi Njoftimin dhe 

Miratimin/Përjashtimin nga Aktivitete Specifike 

 
Amendamenti për Mbrojtjen e të Drejtave të Nxënësit (PPRA) 20 U.S.C. § 1232h kërkon që Drejtoria 
Arsimore e Filadelfias të njoftojë dhe të marrë pëlqimin tuaj, ose t’u lejojë që, fëmija juaj të 
përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitete të caktuara shkollore. Këto aktivitete përfshijnë anketime, 
analiza, ose vlerësime të nxënësit, që do të kenë të bëjnë me një ose disa, nga tetë fushat e mëposhtëme 
(“anketime/pyetsor ku informacioni është privat, i mbrojtur”): 

1.   Antarësimi politik ose fetar i nxënësit, ose prindit të tij; 
2.   Problemet mendore, ose psikologjike të nxënësit, ose familjes së tij; 
3.   Orientimi apo sjellja seksuale; 
4.   Sjelljet ilegale, jo shoqërore, përfshirja në krime, ose sjelljet e ulëta; 
5.   Vlerësimet kritike të të tjerëve, me të cilët ka marrdhënie familjare; 
6.  Marrëdhëniet e privilegjuara legale, me njerëz si juristë, doktorë, ose pastorë/shërbyes; 
7.  Praktikat fetare, anëtarësimet, ose bindjet fetare të nxënësit apo prindit; ose 
8.   Të ardhurat familjare, veç atyre që i përmban ligji për të përcaktuar të drejtën  

për të hyrë në program. 

Këto kërkesa gjithashtu aplikohen në mbledhjen, lëshimin, ose vënien në përdorim të informacionit të 
nxënësit për qëllime marketimi (“anketim marketimi”), dhe ekzaminime apo analiza të caktuara fizike 
të nxënësit.  

Drejtoria Arsimore e Filadelfias do t’i njoftojë paraprakisht prindërit për anketimet dhe aktivitetet 
shkollore duke ju dhënë mundësinë që ju të rishikoni anketimin dhe/ose materialin udhëzues përpara se 
të pranoni, ose të kundërshtoni pjesëmarrjen në këto aktivitete dhe anketime. 

( Ju lutemi bëhuni me dije që: ky njoftim dhe miratimi/kundërshtimi në pjesëmarrjen në aktivitete dhe 
anketime transferohet nga prindi tek fëmija kur ai është mbi 18 vjeç, ose është sipas ligjit të Shtetit një 
fëmijë i emancipuar).                                                                                                                                                                                                               
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Data 4 Maj 2017 
 
Subjekti: Rregullat për Vaksinimet në Shkollë 
 
 
 
Departamenti i Shëndetit të Pensilvanisë, ka vënë në zbatim rregulla të reja për vaksinimet në 
shkolla. Këto ndryshime të rregullave do të vihen në zbatim në Gusht të vitit 2017 dhe do të kenë 
ndikim për të gjithë nxënësit e shkollave tona të mesme. Ndërsa shumë prej nxënësve do të 
përfshihen në këto kërkesa të reja, mjaft prej nxënësve të tjerë do të kërkohet të marrin 
vaksinime shtesë. Më poshtë po japim këto kërkesa të reja: 
 
Nxënësit e të GJITHA klasave duhet të kenë marrë: 
 
4 doza të Tetanozit, difterisë dhe kollës së mirë, 1 dozë pas vitit të katërt të lindjes 
4 doza të Poliemilitit, 1 dozë pas vitit të katërt të lindjes 
2 doza të Fruthit, Shytave dhe Rubeolës (MMR), të dyja duhen bërë pas vitit të parë të lindjes 
2 doza të variçelës (lija e dhënve), ose evidenca të vaksinimeve, të dyja duhen bërë pas vitit të 
parë të lindjes 
3 doza të Hepatitit B 
 
Kërkesa shtesë për vaksinimet për nxënësit nga klasat e 7_ta deri 12_ta: 
 
2 doza të meningjitit (MCV), doza e patë të merret në moshën 11-15 vjeç dhe doza tjetër në 
moshën 16 vjeç, ose me fillimin e klasës së 12_të. Nëse doza e parë është marrë në moshën 16 
vjeç, ose më vonë nuk ka nevojë për dozë të dytë. 
1 dozë të Tetanozit, difterisë dhe kollës së mirë 
 
Pritet që të gjithë nxënësit t’i kenë kryer të gjitha këto vaksinime përpara hapjes së vitit të ri 
shkollor në Shtator të 2017/2018, ose janë në vazhdim të këtij proçesi nën kujdesin e një mjeti. 
Me fillimin e vitit të ri shkollor në vjeshtë, ju lutemi i jepni infermierit të shkollës një kopje të 
rekordeve te vaksinimeve të përditësuara. 
 




