
Ḉfarë do të ndodhë 
tani që fëmija është regjistruar?
Kur të keni plotësuar regjistrimin për Akademinë Virtuale të Filadelfias, ekipi ynë menjëherë vihet në 
punë për vendosjen e fëmijës tuaj si nxënës online. Proçesi funksionon në këtë mënyrë:

1. Pranimet, Rishikimi dhe Pranimi. Personeli ynë i regjistrimit dhe ekipi udhëzues do të rishikojë 
regjistrimin e fëmijës tuaj nëse është i plotë, do të mbledhë të gjitha dokumentet mbështetëse 
dhe provimet e caktimit të klasave (shihni faqet më përpara) dhe do të sigurojë, që ju keni zgjedhur 
kurset më të mira për fëmijën tuaj. Në rast se do të kemi ndonjë pyetje, ose rekomandim për 
zgjedhjen e kurseve tuaja, ne do të komunikojmë me ju me email, ose telefon për t’i diskutuar 
rekomandimet për regjistrimin. Në rast se çdo gjë është në regull dhe ne nuk kemi vrejtje, fëmija 
juaj do të regjistrohet në klasat e zgjedhura prej tij/saj

2. Letra e Mirëseardhjes dhe Llogaritë.  Në këtë faze të regjistrimit, fëmija juaj do të marrë një letër 
mirëseardhjeje nga Akademia Virtuale e Filadelfias, në dy rrugë, me email dhe me postë. Kjo 
letër do të përmbajë emrat e përdorimit (usernames) dhe fjalëkalimet (passwords) për sistemet 
shkollore, si uebsajtet e kurseve, llogarisë në email dhe të tjera. Kjo do të përmbajë gjithashtu një 
manual për prindin dhe fëmijën, të cilin ju duhet t’a lexoni bashkë me fëmijën që të siguroheni se 
ai i kupton të gjitha pritshmëritë e PVA.
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3. Orientimi. Orientimi i Akademisë Viruale të Filadelfias do të jetë në çdo vit 
shkollor një experience tre ditore, për nxënësit e rinj dhe ata që do të jenë 
në vazhdim. Kjo gjë është esenciale për nxënësit që të jenë të sukseshëm 
në klasat e tyre dhe njohjen me teknologjinë e re që do të përdorin. Ky 
orientim është gjithashtu edhe në kohën që nxënësit do të marrin librat 
dhe kompjuterat laptop të tyre.

Kursi i orientimit për vitin shkollor 2013-2014 do të zhvillohet nga dita e Hënë 
datë 19 Gusht deri ditën e Mërkurë datë 21 Gusht 2013. Karakteristikat e 
këtij orientimi janë:

E HENE  Kjo ditë në shkollë, është e mbushur me sesione mësimore dhe aktivitete 
përshëndetëse dhe takime. Këto janë projektuar që të nxitin shoqërinë midis 
nxënësve online, të cilët mund të ndjehen të izoluar nga shokët e tyre të klasës. 
Aktivitetet mësimore do të bëjnë njohjen me konceptet e të mësuarit online, 
të tilla si njohja e sistemeve menaxhuese, zyrat virtuale (VOs), dhe aplikimet 
kompjuterike. Nxënësit do të rishikojnë dhe Udhëzuesin e Nxënësit.

E MARTË  Kjo është një ditë virtuale, të cilën nxënësit mund ta realizojnë nga çdo 
vendndodhje. Kjo është një mundësi për nxënësit që të përdorin teknologjinë 
që u është dhënë në përdorim. Përpara se të fillojnë klasat. Prezantimet do të 
drejtohen nga pjestarë të ekipit, të cilët ata i kanë takuar një ditë më përpara, si 
edhe nga disa prej mësuesve të lëndëve mësimore.

E MËRKURË Dita e fundit e orientimit, është gjithashtu virtuale dhe është 
strukturuar si një konferencë, me sesione të cilat mund të zgjidhen nga nxënësit. 
Temat përfshijnë vetë gjykimin, komunikimin online, menaxhimin e kohës, vetë 
motivimin dhe aftësitë mësimore online.

4. Kontaktet nga pjestarët e rëndësishëm të ekipit. Në vazhdim, fëmija juaj do të 
marrë kontakte nga shumë prej pjestarëve të ekipit tone, përfshirë mësuesit, 
asistentët e tyre mësimorë, ndërmjetësit dhe grupi i mbështetjes teknike. 
Qëllimi i këtyre telefonatave dhe emaileve, është që të sigurohemi se ju e 
ndjeni praninë tone, që jemi të gatshëm për mbështetje dhe t’i përgjigjemi 
çdo pyetje, që ju mund të keni. Ju lutemi ndjehuni i lire që të kontaktoni në 
çdo kohë pjestarët që ju kanë kontaktuar dhe e kanë identifikuar veten si 
mbështetësit tuaj në network.

5. Raport Progresi do të fillojë. Prindërit dhe nxënësit do të marrin një progres 
raport javor, çdo të Premte. Ky raport tregon pikët që po fitohen nga fëmija, 
notat e marra dhe në se janë në kohë dhe kanë ritmin e duhur për përfundimin 
në kohë të kursit. Këto do të fillojnë të vijnë në postën tuaj elektronike, të 
Premten e parë, që vazhdon pas regjistrimit dhe pjesëmarrjes së plotë në 
klasat.

6. Vizitoni një qendër mësimore! Në këtë pike të proçesit, është e rëndësishme 
të kujtoheni, që qendrat tona mësimore janë të shpërndara në të gjithë 
Filadelfian dhe janë të vlefshme për ju si një burim mësimi. Këto vende do të 
kenë pjestarë të stafit të gatshëm që të ndihmojnë për problemet mësimore, 
aftësitë për studim, mbështetje teknike, ose shërbime të tjera, që mund të 
kërkoni. Ejani dhe shikojeni këtë mjedis mbështetës, kur ju të keni nevojën 
e asistencës!

Pyetja më e 
Shpeshtë 

Si do të veprohet nëse 
fëmija im regjistrohet në 
mes të vitit shkollor dhe 
nuk e bën orientimin 
e muajit Gusht? Nuk 
ka problem; ne mund 
të regullojmë një 
orientim online për këtë 
experiencë, ose mund 
të planifikojmë që fëmija 
juaj të bashkëngjitet në 
një nga orientimet tona 
periodike në qendrat 
mësimore të qytetit.
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