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DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

                    ZYRA E PROGRAMEVE JOPUBLIKE 
440 N. Broad Street, 3rd Floor, Portal D 

Philadelphia, PA 19130 

 
              

       KARLA WARGO, DREJTORE      Telefon:   (215) 400- 5444 

      PROGRAMET JO PUBLIKE         FAKS   :   (215) 400-4224 

 

 

  

 

I dashur Prind/Kujdestar, 

 

Nëpërmjet kësaj letre duam t’ju bëjmë me dije se fëmija juaj do të marrë asistencë mësimore dhe mbështetje 

nëpërmjet programit “Title I” të  Aktit të Vitit 2015, “Ҫdo Nxënës të jetë i Suksesshëm”, të financuar nga 

Qeveria Federale, për vitin shkollor  2017/2018.  Fëmija juaj është identifikuar për marrjen e këtyre 

shërbimeve, në përshtatje me kriteret e vlefshme për nivelin e klasës të fëmijës. Mësimi do të ofrohet në 

shkollën e fëmijës,  prej një personeli të mirëkualifikuar të Title I. Mësimet do të ofrohen gjatë orëve të 

rregullta të mësimit në shkollë, ose përmes një programi që shtrihet edhe jashtë orarit të shkollës.  Fëmija 

juaj, nëse ju nuk kërkoni tjetër, do të përfshihet në programet e mëposhtëme: 

 

□  Mësim i Gjuhës Angleze     □  Përmirësim në Matematikë 

□  Program jashtë orëve shkollore – Kërkohet Leja Juaj   □  Përmirësim në Lexim 

 

Akti i Vitit 2015,  “Ҫdo Nxënës të jetë i Suksesshëm”, është ndihma më e madhe federale në programin 

edukues në vend.  Këto fonde të “Title I” na mundësojnë të mbështesim fëmijën tuaj në programin e rregullt 

mësimor duke ofruar mësime shtesë për nxënësit në lëndët bazë të Leximit dhe Matematikës, si edhe në 

mbështetje për Gjuhën Angleze.   

 

Ne shpresojmë në punën e përbashkët me ju, me drejtorin dhe mësuesit e fëmijës, për një program mësimor 

mbështetës ndaj fëmijës tuaj. Për më tepër informacion rreth pjesëmarrjes së fëmijës tuaj në programin  

“Title I” , ju lutemi kontaktoni mësuesin e “Title I” , të fëmijës.  

 

 

 

        

       Karla Wargo, Drejtore 

       Programet Jo Publike 

 

 

Cc: Jodie Chan, Archdiocese of Philadelphia 
Private School Principals 
Regular Education Teacher 
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KËSHILLI KONSULTATIV I PRINDIT  

SEKTORI I PROGRAMEVE FEDERALE, PDE 

 

DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

 MARRËVESHJA ME PRINDIN PËR PROGRAMET/JOPUBLIKE TITLE I  
 

 

Programi Jo publik “Title I” i Drejtorisë Arsimore të Filadelfias do të ofrojë një 

kurrikulë dhe mësime të cilësisë të lartë, në një mjedis mësimor mbështetës  dhe 

efektiv, i cili do të garantojë suksesin për çdo nxënës dhe: 

 

1.) Do të trajtojë me respekt dhe dinjitet çdo nxënës. 

 

2.) Do të synojë  trajtojtimin e nevojave individuale për çdo nxënës. 

 

3.) Do të vlerësojë faktin se prindërit janë çelësi i suksesit të kësaj shkolle 

dhe nxënësve të saj. 

 

4.) Do të ofrojë një mjedis mësimor të sigurtë, pozitiv dhe të shëndetshëm 

për çdo nxënës. 

 

5.) Do të garantojë që çdo nxënës të ketë akses në përvojat mësimore më 

cilësore, në përputhje me zhvillimin e tij, ose të saj. 

 

 

6.) Do të garantojë që  personeli mësimor të plotësojë pritshmëritë e 

performancës si për nxënësit ashtu edhe për prindërit. 

 

 

7.) Do të garantojë pjesëmarrjen e duhur të prindërve në vendimmarrjet 

që lidhen me edukimin e fëmijëve të tyre. 

 
 

 


