
Translation and Interpretation Center (2/20) ESY Transportation Registration Form (Albanian) 

TRANSPORTIMI PËR  VITIN SHKOLLOR SHTESË (ESY)  – 2020 / EXTENDED 
SCHOOL YEAR (ESY) TRANSPORTATION – 2020 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias 
Zyra e Shërbimeve të Specializuara 

 
ATTENTION:  School Staff 
Please read and follow instructions below carefully.  Thank you. 
SCHOOL Must Complete This Section (Required): 

  
1. SCHOOL must distribute this form to parents of ESY-Eligible Students for completion. 

2. SCHOOL must complete the 2020 ESY Transportation “Google” Form with the information below. 

3. SCHOOL must file completed form in student confidential file. DO NOT FORWARD FORM. Forms received at 
OSS will be returned to schools for processing. 

 

I dashur Prind/Kujdestar Data:     

Bazuar në IEP e fundit të fëmijës suaj, është vendosur që fëmija juaj, të ketë shërbimet e Vitit të Zgjatur Mësimor (ESY). Lloji dhe sasia 
e shërbimeve të ESY për fëmijën tuaj bazohen në nevojat individuale që janë vendosur, ose mund të diskutohen në një takim të ekipit të 
IEP të fëmijës tuaj. Shërbimet do të specifikohen me shkrim në IEP e fëmijës tuaj. Ky formular ka si qëllim të përcaktojë nëse keni 
ndërmend të regjistroni  fëmijën tuaj në programin ESY, në mënyrë që Drejtoria Arsimore të fillojë punën për të bërë të mundur 
udhëtimin e duhur për fëmijën tuaj, gjithashtu të pregatitet dhe për angazhime të tjera. 

Në rast se ju vendosni të merrni pjesë në ESY, zyra e Transportit do të dërgojë një letër, ku do të përcaktohet vendi i shërbimeve ESY, 
përfshirë edhe kohën e marrjes së femijës. Në përgjithësi, programi ESY do të zbatohet gjatë ditëve të Marta, të Mërkura dhe të Enjte, 
nga ora 9:00 a.m. deri 1 p.m., duke filluar ditën e Martë 30 Qershor 2020, dhe përfundon ditën e Enjte, datë 6 Gusht 2020.  Megjithatë, 
nëse Ekipi i IEP të fëmijës tuaj vendos që fëmija juaj duhet të marrë shërbime të ndryshme nga ato që përfshihen sipas këtij planifikimi, 
shërbimet, vendi dhe transporti do të përcaktohen mbi baza individuale. Ju do të pajiseni me një etiketë që mban emrin e fëmijës dhe me 
një letër për transportin. 

Ju  bashkë me letren e transportit do të merrni edhe një etiketë me emrin e fëmijës tuaj. Nëse fëmija juaj nuk mund t'i tregojë një të rrituri 
emrin e tij / e saj kur i kërkohet, ne kërkojmë që etiketa e emrit, e përfshirë në letrën e transportit, të vendoset tek fëmija juaj në ditën e tij 
të parë të ESY. Kjo do të ndihmojë që të gjithë nxënësit të jenë të sigurtë. Ju lutemi PLOTESONI  dhe FIRMOSNI pjesën e  
mëposhtëme. Ju lutemi ta ktheni këtë formular të plotësuar në shkollën e fëmijës suaj. 

 

Emri i shkollës/School Name:      

Mbiemri i nxënësit: / Student’s Last Name:  Emri i nxënësit:/Student’s First Name:     

ID e Studentit / Student ID#:  Ditelindja/Date of Birth:    

INFORMACION PËR REGJISTRIM NË ESY 2020 /2020 ESY TRANSPORTATION REGISTRATION -  UDHËZIME PËR 
PRINDIN / PARENT INSTRUCTIONS: (Plotëso 4 pikat më poshtë / Complete 4 items below.) 

1. ______ _Fëmija im DO TË NDJEK programin ESY 2020.  My child WILL ATTEND the 2020 ESY Program. OSE / OR  
 _______Fëmija im NUK DO TË MARRË PJESË në programin ESY 2020 / My child WILL NOT ATTEND the 2020 ESY Program. 

2. _____ UNE DO TA TRANSPORTOJ fëmijën në vendin e ESY /  I WILL TRANSPORT my child to the ESY site. 
  OSE / OR   
______UNE DO TA MARR fëmijën në adresën e shënuar më lart  /  PICK UP my child at this ADDRESS:    

3.  UNE DO TA TRANSPORTOJ fëmijën nga vendi i ESY  /  I WILL TRANSPORT my child from the ESY site.  
_ _ _ _ _ O S E / OR  

UNE DO TA LË  fëmijën në këtë ADRESË të ndryshme / DROP OFF my child at this ADDRESS:    
 

4. PERSONI PËR TE KONTAKTUAR NË KOHËN E VERËS / SUMMER CONTACT:    
Emri i kontaktuesit / Contact’s Full Name                                                 Telefoni  / Contact’s Phone# 

Firma:  Prindi/Kujdestari  / Signature of Parent/Guardian Data / Date 


	1. SCHOOL must distribute this form to parents of ESY-Eligible Students for completion.

