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Mirëseerdhët në Akademinë Viruale të Filadelfias (PVA)! 

 

Ne jemi duke pranuar regjistrime për Vitin Shkollor 2013-14.  Ne jemi të gatshëm t’i shërbejmë fëmijës 

tuaj. 

 

Informacioni i mëposhtëm do të jetë pjesë e fillimit të proçesit të regjistrimit. Ju lutemi plotësoni këtë 

formular dhe kthejeni atë të plotësuar në qendrën e PVA me adresë  440 N. Broad Street, Suite 402, 

Philadelphia, PA 19130.   

 

Ju lutemi plotësoni një aplikim për çdo fëmijë. 

Në rast se keni ndonjë vrejtje në lidhje me përmbajtjen e këtij dokumenti, ose dëshironi të komunikoni me 

ne për probleme që lidhen me edukimin e fëmijës tuaj, ju lutemi lini një mesazh në numrin 215-400-8480, 

ose shkruani në Qendren Ndihmuese online në www.philasd.org/language/albanian/help dhe ne do t'ju 

kontaktojmë sa më shpejt që të jetë e mundur. 

*Pjesët e shënuara me yll, janë të detyrueshme. 

 

*Student First Name/Emri i Nxënësit 

 

____________________________________ 

 

*Student Last Name/ Mbiemri i Nxënësit 

 

____________________________________ 

 

*Student’s Date of Birth/Datëlindja e 

Nxënësit 

 

____________________________________ 

 

*What grade are you currently in?/Në cilën 

klasë jeni aktualisht? 

 

____________________________________ 

 

*Student Mailing Address/ Adresa Postare e Nxënësit  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Numri i ID të Drejtorisë Arsmore të 

Filadelfias/School District of Philadelphia ID 

number 

___________________________________ 

ID e Nxënësit të Pensilvanisë/Student 

Pennsylvania Secure ID number 

 

___________________________________ 

*Emri i Prindit (Emri, Mbiemri)/Parent’s Name (First Name, Last Name)  

 

 

 

*Telefon (Jepni numrin që të mund t’u 

kontaktojmë gjatë ditës)/Phone Number 

(Please provide the best number to reach you 

during the day)  

____________________________________ 

 

 

Adresa e Emailit/Valid Email Address 

 

 

____________________________________ 

http://www.philasd.org/language/albanian/help
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*A flisni Anglisht rrjedhshëm?/Do you speak fluent English? Një përfaqsues do t’ju kontaktojë me 

telefon dhe do të sigurohemi që kemi shërbimin e interpretimit për të asistuar në rastet e nevojës/A 

representative will contact you by phone, and we want to be sure we have any necessary interpretation 

services available for you as needed. 

 Po/Yes  Jo/No 

 

Në çfarë gjuhe do të dëshironi të bisedojmë?/In what language would you like us to follow-up with 

you? 

 Shqip/Albanian        Arabic         Chinese        English       

 French           Khmer         Russian        Spanish  

 Vietnamese   Other _______________________ 

 

 

*A merr fëmija juaj mbështetje për Nxënësit që Mësojnë Anglisht  (ELL)?/Is your child receiving 

any English Language Learner (ELL) supports? 

 Po/Yes  Jo/No 

 

 

*A ka fëmija juaj një IEP? A është Klasifikuar për Edukim Special?/Does your child have an IEP? 

Classified as Special Education? 

 Po/Yes  Jo/No 

 

Cilat janë hobitë e fëmijës tuaj?- Ju lutemi shënoni të gjitha hobitë që ka f ëmija juaj 

aktualisht/Your child’s Hobbies- please list any hobbies your child currently has 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

*Cilën shkollë vazhdon aktualisht fëmija juaj?/What school does your child currently attend? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Cilat janë interesat e fëmijës tuaj në aktivitetet sportive?/In what sports activities is your child 

interested? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ku keni dëgjuar rreth PVA?/Where did you hear about PVA? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

*Pse jeni i interesuar në Akademinë Virtuale të Filadelfias (PVA)?/Why are you interested in 

Philadelphia Virtual Academy (PVA)? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


