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PËRPAR A SE TË FILLOJMË…

Cila është kostoja e vazhdimit të PVA? 
Nuk do të ketë pagesë për ndjekjen e Akademisë Virtuale të Filadelfias, deri sa nxënësi të jetë rezident i Drejtorisë 
Arsimore të Filadelfias. Si në çdo shkollë tjetër publike, supozohet që nxënësit t’i blejnë vetë pajisjet shkollore për 
projektet dhe detyrat.

Si mundem t’a regjistroj fëmijën tim në PVA?
Keni pyetje të tjera rreth proçesit të regjistrimit? Ju lutemi lini një mesazh zanor në numrin 215-400-8480, ose shkruani 
në Qendrën tone Ndihmuese philasd.org/language/albanian/pva dhe ne do t’ju kontaktojmë në rastin më të pare.

A është i nevojshëm miratimi nga drejtoria arsimore për këtë regjistrim?
Po, PVA është një program i Drejtorisë Arsimore të Filadelfias dhe duhet miratimi për të kryer regjistrimin tuaj. 

A është PVA program mësimor një vjeçar?
Jo, ne ndjekim kalendarin tradicional shkollor. Megjithatë, meqense nuk ka ditë me borë në akademinë virtuale, 
dita e fundit e shkollës nuk varet nga plani i vendosur në fillim të vitit shkollor. Dita e parë e shkollës është 3 Shtator 
2013

Kur mundet ta regjistroj fëmijën tim në PVA?
Ju mund ta regjistroni që nga dita e sotme për klasat që fillojnë në Shtator 2013! Periudhat e regjistrimit përkojnë 
me datat e fillimit, të cilat janë zakonisht në fillim (Gusht-Shtator) dhe në mes (Janar) të vitit shkollor. Megjithatë, 
nxënësit mund të regjistrohen në çdo periudhë të vitit shkollor. 

Ḉfarë kërkohet nga fëmija që të vazhdojë me sukses PVA? 
Cilësia më e rendësishme për një nxënës që të jetë i sukseshëm është motivimi. Nëse nxënësi dëshiron të jetë i 
suksesshëm me ndihmën e personelit tonë, ai do ta ketë këtë ndihmë. Nxënësve do t’u duhen edhe cilësi të tjetra 
si, organizimi, komunikimi, leximi dhe aftësi të përdorimit të kompjuterit – të gjitha që janë të mundëshme për t’u 
mësuar nga një nxënës i motivuar. Përfshirja dhe mbështetja e prindërve, janë gjithashtu nevoja kritike për suksesin 
e nxënësve.

Ku mund të shkoj për të marrë më tepër informacion/ndihmë? 
PVA është duke krijuar qendra mësimore në të gjithë qytetin ku prindërit dhe fëmijët të kenë mundësi të shkojnë 
për të marrë informacion rreth akademisë virtuale, asistencë për regjistrim, ose udhëzues për klasat online gjatë 
vitit shkollor. Qendrat mësimore kanë asistentë për mësimin dhe personel të edukimit special në mbështetje të 
nevojave tuaja. Qendra e parë ndodhet në Qendrën Mësimore të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, me adresë 440 
N. Broad Street; vendndodhjet e tjera do të shpallen në vijim.

KL ASAT DHE KREDITET

Ḉfarë kurrikule përdor PVA?
Pjesa kryesore e kurrikulës të PVA është zhvilluar nga mësues të çertifikuar, bazuar në standardet e shtetit të 
Pensilvanisë. Në mënyrë që të ofrohen për nxënësit mundësi zgjedhjeje të ndryshme, PVA mund të përdorë edhe 
klasa të tjera nga profesionistë të cilët shquhen për cilësi të lartë. Kjo do t’u mundësojë mësuesve të individualizojnë 
programin për nxënësit me aftësi dhe stil të ndryshëm të të mësuarit. Klasat janë përgatitur për nivele të ndryshme 
aftësish, përfshirë ato bazë, përgatitje për kolegj dhe nivelin superior. Klasat e avancuara (AP) janë ofruar nga 
specialistë të përzgjedhur.

Ne jemi të sigurtë që keni 

pyetje
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Si vendosen nxënësit në PVA? 
Nxënësit caktohen në klasa duke u bazuar në të dhënat mësimore të mëparëshme dhe në testet 
që vendosen nga PVA për klasat. Caktimi në klasat e duhura është esenciale për suksesin e 
mëtejshëm të nxënësit online. Provimet e caktimit në PVA garantojnë që regjistrimi i nxënësit 
online, është në përshtatje me nivelin e tij.  Provimet PVA janë për lëndët bazë, si arti i gjuhës, 
matematikë, shkencë dhe histori; ka gjithashtu edhe teste diagnostikues për aftësitë në 
gramatikën e gjuhës angleze dhe në matematikë. Për vendosjen në klasa kërkohen vetëm testet 
diagnostikuese në gramatikën e gjuhës angleze dhe në matematikë; teste specifike mund të 
kërkohen, nëse nxënësit nuk janë në nivelin e klasës në lexim dhe/ose matematikë, ose nëse 
rekordet mësimore tregojnë mangësi në fusha specifike. Nxënësit monitorohen për të garantuar 
që ata janë caktuar në klasat e duhura. 

Si do të përgatiten nxënësit për sukses? 
Nga të gjithë nxënësit kërkohet që ndjekin dhe plotësojnë një klasë orientuese në javën e fundit 
të muajit Gusht. Kjo klasë i prezanton nxënësit si të përdorin kompjuterin, si të punojnë në klasat 
e tyre, si të marrin pjesë në sesionet e drejtëpërdrejta, si të kontaktojnë mësuesit e tyre dhe si të 
komunikojnë në mënyrë efektive online. Kjo garanton që të gjithë nxënësit të kenë mjetet dhe 
njohuritë e nevojshme për të arritur suksese. Këtë vit ky orientim është planifikuar për datat   19-
21 Gusht 2013.

A do të transferohen kreditet e fëmijës tim në PVA? 
Po, kreditet që fëmija juaj ka fituar në çdo shkollë publike, private ose fetare, përfshirë edhe 

shkollën në shtëpi do të transferohen në PVA, duke menduar se ato 
janë sipas standardeve të Depaartamentit të Arsimit të Pensilvanisë.

Si organizohet puna në klasat e shkollës së mesme të PVA? 
Nxënësit në PVA planifikohen me kërkesat e diplomimit të Drejtorisë 
Arsimore të Filadelfias. Një klasë tipike e shkollës së mesme 
mundëson 6 kredite për çdo vit shkollor. Drejtuesit rishikojnë 
rekordet e nxënësit nga shkollat e mëparshme, për përcaktimin 
e klasave që ai/ajo duhet të marrë në mënyrë që të diplomohet. 
Klasat caktohen në përputhje me standardet e progresit të klasës, 
nëse nuk do të jetë e nevojshme një caktim tjetër. Kur nxënësit 
regjistrohen në PVA në periudhë tjetër nga fillimi i vitit shkollor, do 

të bëhen te gjitha përpjekjet që të përshtaten klasat e shkollës së mëparshme dhe të 
ketë vazhdimësi të lëndës. Nëse nxënësi ka ngelur në një klasë në shkollën e mëparshme, ai/ajo 
do të përsërisë të gjithë lëndën, që nga fillimi, pavarësisht kohës që fillon klasat në PVA. 

Si organizohet puna në klasat e shkollës tetëvjeçare të PVA? 
Nxënësit e shkollave tetëvjeçare do të mësojnë në përputhje me klasat e një viti më parë dhe 
nivelin aktual të klasës. Përjashtimi kryesor është që nxënësit planifikohen për klasën e duhur 
në matematikë, pavarësisht nga niveli i klasës. Të gjitha lëndët kryesore të shkollës tetëvjeçare 
zhvillohen gjatë një viti, ndërsa lëndët e edukimit fizik dhe të shëndetit, arti dhe muzika janë një 
semestër. Nëse është e përshtatëshme, nxënësit e tetëvjeçares mund të marrin si lëndë edhe 
gjuhën e huaj.

1 2 3 4
Niveli Bazë 
(Anchors/ 
Foundation level) 
i klasave është 
versioni themelor 
i përmbajtjes së 
klasave origjinale, 
për leximin dhe 
kuptimin sa më 
të thjeshtë të 
koncepteve

Niveli i 
Përgatitjes për 
Kolegj (College 
Preparatory 
level) i klasave 
janë klasat 
origjinale dhe 
tradicionale, që 
janë përcaktuar 
për nivelin e 
klasës

Niveli i Dalluar 
(Honors level)  i 
klasave ofron 
aktivitete të 
pasura dhe një 
shënim i Dalluar 
(honors) në 
transkriptet e 
nxënësit

Niveli i Avancuar 
(AP)  i klasave 
ofron mundësinë 
të fitosh kredite 
të shkollës 
së lartë në 
përfundim të 
lëndës, duke 
kaluar testin e AP.

FAQ
A do të marrë fëmija im të 
gjitha klasat në të njejtin 
nivel? Jo; Fëmija juaj mund 
të provohet në nivelin 
Bazë në një klasë dhe në 
nivelin superior (Honors) 
në tjetrin. Kjo është diçka 
normale për PVA dhe ne 
do t’i regjistrojmë ata në 
çdo klasë që përmbush 
më mirë nevojat e tyre, në 
klasa të zakonshme ose të 
avancuara (advanced).
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Cilat janë kërkesat për diplomim të nxënësve të PVA? 
Kërkesat e diplomimit të nxënësve PVA janë të njejta me ato të Drejtorisë Arsimore.

MESUESIT DHE PERSONELI

Kush do t’i drejtojë klasat e PVA?
Të gjitha klasat e PVA drejtohen nga mësues shumë te kualifikuar të kontraktuar nga “Brandywine Virtual Academy” 
(BVA). Të gjithë mësuesit e BVA janë të çertifikuar nga shteti i Pensilvanisë në fushat e lëndëve të ndryshme. 
Shumica e mësuesve do të jenë me kohë të plotë dhe do të punojnë nga zyra jonë në Chester County. Ata punojnë 
bashkërisht, çka i lejon ata të bashkëpunojnë dhe të ndajnë idetë dhe sukseset e tyre. Lëndët bazë kanë mësues të 
çertifikuar me rezultate të dallueshme, të cilët punojnë me mësuesit për individualizimin e kurrikulës në përshtatje 
me nevojat specifike të nxënësve. Mësuesit janë të gatshëm ditët e Hënë- e Enjte, në orët 8:00AM deri 8:00PM, dhe 
ditën e Premte nga 8:00AM deri 4:00PM, me email dhe telefon, ose në zyrat e tyre virtuale.

Si do të ndihmohen nxënësit nga mësuesit e tyre?
Nxënësit kanë një larmi rrugësh që të komunikojnë me mësuesit e tyre. Mënyra më e zakonshme është në një 
zyrë virtuale, por nxënësit dhe mësuesit mund të komunikojnë me telefon dhe email. Nxënësit do të zgjedhin atë 
mënyrë komunikimi me të cilën janë më komfort.

A ka PVA këshillues të lëndëve?
Po; Këshilluesit e lëndëve të PVA asistojnë me oraret, përgatitjen e nxënësve për në kolegj, mbështetjen për nevojat 
e edukimit special dhe ndihmën e nxënësve në çeshtje personale.

Ḉfarë është ndihëmsi i mësuesit?
Ndihmësit e mësuesit, i ndihmojë mësuesit në kontaktet me nxënësit, rritin komunikimin dhe sëbashku me mësuesit 
ndihmojnë për suksesin e nxënësve. Asistentët punojnë me nxënësit për progresin mësimor dhe frekuentimin. Ata i 
ndihmojnë nxënësit me aftësitë organizuese dhe të studimit. Ata gjithashtu mund të ndihmojnë me çeshtjet teknike 
bazë.

SHERBIMET SPECIALE

Si do të veprohet nëse fëmija im ka nevojë për shërbime speciale?
Do të organizohet një takim për të gjithë nxënësit e interesuar me Plan Mësimor të Individualizuar (IEP), për të 
garantuar që të gjitha objektivat e IEP mund të realizohen në PVA. Nëse ekipi i IEP konkludon që caktimi në klasë 
është i duhuri, do të dërgohet një Njoftim për Caktimin e Rekomanduar (NOREP) për firmosje nga prindërit. Mësues 
të çertifikuar të Edukimit Special do të shërbejnë si menaxherë të rastit, duke ofruar mbështetje direkte mësimore 
për nxënësit, në shtesë të udhëzimeve të mësuesve të lëndës, duke siguruar që modifikimet e kërkesave janë në 
përshtatje me IEP. 

Si do të veprohet nëse fëmija im është Nxënës që Mëson Anglisht (ELL)
Shumica e kërkesave të nxënësve që mësojnë online për lexim dhe shkrim, mund të paraqesin sfida për Nxënësit që 
Mësojnë Anglisht (ELLs). Në përgjithësi rekomandohet që të gjithë nxënësit e regjistruar në programet mësimore 
online të demonstrojnë karakteristikat e mëposhtëme: Aftësi të mira në shkrim lexim (në gjuhën e tyre të parë), 
aftësi organizuese, aftësi motivuese, aftësi paraqitjeje, aftësi përdorimi të kompjuterit, dhe aftësi për zgjidhje të 
problemeve. Secili nxënës do të duhet të vlerësohet për përcaktimin e programit që do të planifikohet për të si 
Nxënës që Mëson Anglisht si Gjuhë të Dytë (ESL) për mundësimin e aftësive në gjuhën Angleze dhe të ofrojnë në 
përshtatje me aftësitë gjuhësore dhe mësimore, të programeve të duhura. Programet mësimore online mund të 
përdoren për caktimin e lëndëve dhe kurrikulës për nxënësit ELL, që marrin një notë të përgjithëshme në hartim 
3.5 ose më lart, me një minimum note në hartim prej 3.5 në testin WIDA ACCESS, ose W-APT. Programet online me 
kohë të plotë nuk rekomandohen për nxënësit ELL, me notë më të vogël se 3.5 në testin WIDA Access Test, ose 
W-APT.

SI  FUNKSIONON E GJITHE KJO?

Si funksionon PVA?
Nxënësit hyjnë online në klasat e tyre, marrin punën dhe kontaktojnë me mësuesit, e gjitha kjo nëpërmjet Internetit. 
Nxënësit mund të ndjekin shkollën nga çdo vendndodhje nëpërmjet Internetit, ose lidhjes telefonike.
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Cili është përvetësimi i lëndës?
Përvetësimi i lëndës është ai rezultat që pritet të arrihet nga nxënësit përpara se ata të kalojnë në leksionin tjetër. 
Në një shkollë tipike, nxënësit do të kalojnë në leksionin e ardhshëm, kur ata të kenë përvetësuar materialin. Synimi 
ynë është që çdo fëmijë të përvetësojë lëndën, që përcaktohet si përvetësimi i 80% ose më mirë i leksionit në klasë. 
Në rast se një nxënës nuk ka përvetësuar konceptin e kërkuar, ata shtyhen të studjojnë materiale të mëtejshme, të 
punojnë me mësuesit e tyre dhe të rimarrin një quiz të ngjashëm, ose të rishkruajnë fletën e tyre.

Ḉfarë nënkupton termi asinkron? 
Termi Asinkron nënkupton që nxënësit mund t’i plotësojnë studimet e tyre sipas një rradhe e cila është më e 
përshtatëshme për ta. Klasat janë të vlefshme 24/7, dhe nxënësit mund ti kryejnë detyrat e tyre në çdo kohë gjatë 
javës. Mësuesit janë në dispozicion gjatë ditës dhe natës për të punuar me prindërit dhe nxënësit. 
A do të ketë klasa të vërteta? 
Po. Klasat PVA do të takohen si grup një herë në javë në një “klasë virtuale”, e cila shërben gjithashtu edhe si 
një “zyrë virtuale” për mësuesin. Duke ndërvepruar me zë dhe me tekste, përdoruesit mund bëjnë diskutime në 
grup, të zgjidhin probleme matematike, të marrin udhëzime direkte dhe të ndajnë punët e tyre në art dhe muzikë. 
Sesionet në grup do të regjistrohen, kështu që nxënësit mund ti shikojnë ato sipas nevojave. 

A përdorin klasat PVA libra shkollorë tradicionalë? 
Po, për stadin e tanishëm shumica e klasave PVA përdorin libra shkollorë; botuesit kryesorë do të jenë Prentice-Hall 
dhe Holt. Megjithatë, ne kemi shumë klasa që përdorin libra online, numri i të cilëve rritet çdo vit. 

A mundet që fëmija im të punojë me ritmin e tij? 
Po, fleksibiliteti i të mësuarit online i lejon nxënësit të punojnë sipas ritmit të tyre. Megjithatë, nga nxënësit pritet të 
jenë në një hap me detyrat që u jepen dhe të punojnë të pavarur që të organizojnë kohën për plotësimin e klasës 
në afat. Të gjitha lëndët janë të vlefshme që nga dita e parë e shkollës dhe nxënësit inkurajohen të ecin më përpara, 
nëse ata e kuptojnë materialin dhe i përvetësojnë konceptet.

Sa kohë do të shpenzojë fëmija im për kryerjen e detyrave të shkollës? 
Sipas ligjt të Pensilvanisë, nga nxënësit kërkohet të shpenzohen 900 deri 990 orë, për një vit mësimor. Koha e 
nevojshme në plotësimin e klasave online ndryshon në  vartësi të aftësive të nxënësve në lëndë të veçanta. Nxënësit 
nuk kufizohen në kohën që ata harxhojnë në detyrat e tyre.

Si do të mësohet lënda e edukimit fizik (P.E.) online? 
Klasat janë një kombinim i aktiviteteve fizike dhe punës mësimore. Ato i ndihmojnë nxënësit të mësojnë dhe 
zhvillojnë tipare të shëndetëshme që vazhdojnë gjatë gjithë jetës dhe bashkërisht zhvillojnë programe të cilat 
plotësojnë nevojat e nxënësve. Ne ofrojmë programe për ushtrimet fizike të tilla si kërcimi me litar, ecje sportive 
dhe ushtrime me top dhe nxënësit e tregojnë këtë veprimtari çdo javë. 
A mundet që fëmija im të marrë kredite P.E. për aktivitete të tilla si gjimnastikë, vallzim, ose sporte të tjera të 
organizuara? 
Në shumicën e rasteve, pjesa e mësimeve direkte që mësohen nga instruktorë të liçensuar, aplikohet në kërkesat 
e klasës. Kjo duhet të jetë miratuar paraprakisht nga departamenti përkatës dhe instruktori duhet të plotësojë 
dokumentacion javor, i cili miratohet nga mësuesi i P.E. Pagesat për klasat private janë përgjegjësi e prindit/
kujdestarit. Koha e praktikës nuk llogaritet në aktivitetet e P.E. 

Kodi i Kërkesave për Frekuentimin i Shkollave të Pensilvanisë:

UDHEZIMI BAZE:
Shpenzoni 1 orë në ditë, për klasë të jeni në ritmin e kërkuar
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Si do të plotësohen laboratoret e shkencës në klasat online? 
Nxënësit e regjistruar në klasat e shkencës do t’i plotësojnë detyrat e tyre laboratorike në laboratore virtuale. Në 
vazhdim, nga nxënësit mund të kërkohet t’i plotësojnë detyrat e laboratorit në shtëpi, duke përdorur materiale që 
gjenden në shtëpi si sodë buke dhe lugë për matjen e sasisë. Në disa raste, nxënësve do t’u kërkohet të blejnë 
paisje për plotësimin e detyrave të tyre laboratorike.

Vlerësimi me notë do të bëhet nga mësuesi apo nga kompjuteri? 
Një nga përfitimet e akademisë virtuale është që mësuesit shpenzojnë të gjithë kohën e tyre  duke punuar me 
nxënësit dhe duke i ofruar nxënësve ndihmë në detyrat e tyre. Sigurisht, disa vlerësime do të bëhen nga kompjuteri, 
të tilla si vlerësimet për pyetjet me përgjigje “e vërtetë/e gabuar”, por çdo përgjigje me shkrim do të vlerësohet 
nga mësuesi i tij/saj.

ROLI IM SI PRIND/ KUJDESTAR 

Cilat janë përgjegjësitë e prindit? 
Së pari, sigurohuni që shkolla online, është ajo që do të vazhdojë fëmija juaj. Sigurohuni që fëmija ka një vend 
studimi dhe mbikqyrjeje të përshtatshëm në shtëpi. Së dyti, evidentoni interesin në punën e fëmijës dhe bëjani 
të qartë rëndësinë e edukimit. Nxënësit e pamotivuar shumë rrallë bëjnë progres në programin virtual. Së treti, 
informohuni për progresin e fëmijës. Flisni me mësuesit e fëmijës; bëjuni të ditur atyre rrugën më të mirë për t’i 
kontaktuar. Sa më i shpeshtë është komunikimi midis mësuesve, nxënësve dhe prindërve, aq më i suksesshshëm 
është nxënësi

A dërgon PVA dëftesa në shtëpi? 
Dëftesat dërgohen çdo tremujor nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias. 

Si do t’a mësoj që fëmija nuk ecën mirë në klasat e tij/saj? 
Në rast se fëmija juaj nuk ecën mirë, mësuesi do t’u kontaktojë për të diskutuar 
për gjendjen. Ju do të keni të dhëna për mangësitë edhe në dëftesat e fëmijës. 

A kam mundësi të shikoj progresin e fëmijës dhe aktivitetin e tij në klasa? 
Notat e fëmijës janë të vlefshme për t’u parë nga prindërit në çdo kohë. Prindërit 
mund të shikojnë cilat detyra janë kryer, kur janë dorëzuar, notat e marra dhe 
mendimet e mësuesve. Prindërit mund të shohin gjithashtu aktivitetin e plotë të fëmijës 
në klasë. Rezultatet dërgohen me email te prindërit, Drejtoria dhe nxënësit çdo të Premte, 
duke i mbajtur prindërit të informuar për progresin e fëmijës.

TEKNOLOGJIA 

Ḉfarë lloj kompjuteri ofrohet? 
Nxënësit do të kenë laptope Apple, të cilët kanë të gjithë programet e nevojshme, mikrofon 
të instalura dhe CD/DVD drive. Në shtëpitë me “high speed Internet” dhe me më shumë 
se një fëmijë që vazhdon shkollën tonë, ne mund të ofrojmë router, për të ndarë lidhjen në 
Internet. 

Student’s Name Here

PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT

Një raport progresi javor si ai i treguar më lart, i është dërguar të gjithë nxënësve, familjeve të tyre dhe 
drejtorisë arsimore, që të monitorojnë nga afër progresin dhe notat e vlerësimit
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Ḉfarë  ndodh nëse kompjuteri  prishet gjatë përdorimit? 
Prindërit janë përgjegjës për të gjitha materialet që i janë dhënë fëmijës dhe për kthimin e tyre në shkollë brenda 
pesë (5) ditëve të plotësimit të klasave, ose largimit nga Akademia Virtuale. Siguracioni për humbjen, vjedhjen, 
ose dëmtimin aksidental të kompjuterave është $100; ka edhe detaje shtesë për përgjegjësinë e familjes tuaj për 
kompjuterin në Marrëveshjen e bërë për Teknologjinë e Akademisë Viruale, të cilën ju e plotësoni me marrjen e 
laptopit. Me fillimin e punës me laptop, ju jeni dakord me termat në Kontratën e Teknologjisë; ju lutemi lexojeni atë 
me vëmendje përpara përdorimit të kompjuterit.

A ofron PVA akses në Internet dhe çfarë tipi aksesi është i nevojshëm?
Ne rekomandojmë “high speed Internet” (cable, FiOS, DSL, satellite), aty ku është i mundshëm. Familjet mund të 
abonohen në Internet dhe PVA do të rimbursojë koston e shërbimit (deri në $40 për muaj) gjatë vitit shkollor. Ne 
mund të ofrojmë gjithashtu një “wireless card”, nëse nuk ka Internet në adresën primare të punës së fëmijës.

A mundet që fëmija të përdorë kompjuterin e shkollës?
Ne e rekomandjmë me forcë përdorimin e kompjuterit të shkollës, meqenëse ai ka të instaluara të gjitha programet 
e nevojshme dhe është i konfiguruar për punën e klasave. Suporti Teknik në këtë rast do të zgjidhë me lehtësi të 
gjitha problemet që mund të dalin gjatë përdorimit të kompjuterave. 
A ofron PVA suport teknik?
Po, PVA ka një ekip teknik që lejon nxënësit të mos kenë shqetësime gjatë plotësimit tedetyrave të tyre. Ekipi 
është në dispozicion pesë ditë të javës nga ora  7:00 AM deri 5:00 PM. Për diagnozën dhe zgjidhjen e problemeve 
përdoren programe që funksionojnë në distancë. Gjithashtu ka edhe një uebsajt ku jepen përgjigje për problemet 
që hasen shpesh, ç’ka u mundëson nxënësve të zgjidhin menjëherë mjaft probleme të vështira. Në vazhdim, ekipi i 
mbështetjes teknike ka të gatshëm kompjutera rezervë. Në rast të problemeve që nuk mund të zgjidhen menjëherë, 
do të dërgohet brenda ditës një kompjuter zëvendësues. 

A kanë kompjuterat e PVA programe që bllokojnë dhe censurojnë?
Po, kompjuterat e shkollës kanë programe që pengojnë vizitat në uebsajte të papërshtatëshme. Programet 
gjithashtu monitorojnë uebsajtet që viziton kompjuteri. Prindërit duhet të dinë se programet bllokuese nuk janë 
perfekte dhe se ata duhet të kenë parasysh pasojat për vizitën në uebsajtet jo të përshtatëshme. Prindërit duhet të 
monitorojnë aktivitetin online të nxënësit.

JETA E NXENESIT

A ka klube nxënësish dhe ceremoni për diplomimin?
Nxënësit mund të marrin pjesë në aktivitete jashtëmësimore të sponsorizuara nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias. 
Nxënësit janë në gjendje të marrin pjesë në ceremoni e fillimit të shkollës.

A mundet që nxënësit të marrin pjesë në aktivitete jashtëshkollore dhe programe sportive? 
Po! Nxënësit e PVA inkurajohen në pjesëmarrje aktivitetesh që zhvillohen jashtë kohës normale të ditës shkollore. 
PVA sponsorizon ekskursione të ndryshme tremujore.

A do të duhet që ne të vijmë ndonjëherë në mjedise reale shkollore?
Prindërit dhe nxënësit janë të inkurajuar të vijnë kudo ku ofron Drejtoria Arsimore e Filadelfias, përfshirë ngjarjet në 
shkollat tona. Ne dëshirojmë të dini, se dyert tona janë të hapura gjithmonë për ju dhe të gjithë nxënësit. Ne e lëmë 
në dorën e familjeve tuaja nivelin e përfshirjes. Megjithatë, ka raste kur ne do të kërkojmë që ju dhe/ose nxënësit 
tuaj të vijnë në zyrat tona, si p.sh: orientim, takime të IEP, takime prind-mësues. Në vazhdim, Shteti i Pensilvanië 
kërkon që të gjitha vlerësimet e kërkuara të kryhen në mjedise të mbikqyrura. Qendra të përcaktuara janë në 
dispozicion për mbështetjen e nxënësve dhe ndërveprimin me shokët e tyre.

Keni pyetje të tjera rreth proçesit të regjistrimit? Ju lutemi lini një mesazh zanor në numrin 
215-400-8480, ose shkruani në Qendrën tone Ndihmuese www.philasd.org/language/albanian/
help dhe ne do t’ju kontaktojmë në rastin më të pare.
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