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Marrëveshje e Ruajtjes së Fshehtësisë nga Prindi 
 
Në përputhje me  22 Pa. Code § 4.4 dhe për garantimin e sigurisë dhe fshehtësisë, kur ndonjë individ bie në kontakt me 
materiale, që shërbejnë për Vlerësimin në Shkollat e  Pensilvanisë (PSSA)/Keystone Exam/Sistemi Alternativ i Vlerësimit 
të Pensilvanisë(Pennsylvania Alternate System of Assessment) (PASA), në pajtim me 22 Pa. Code §§ 4.4 dhe 4.5, 
individët duhet të deklarojnë si më poshtë: 
 
Si prind i nxënësit që do të kalojë në testimet e  PSSA/Keystone Exam/PASA  gjatë vitit aktual shkollor, Unë e kuptoj, se 
Unë kam të drejtë të shikoj  materialet e fundit të PSSA/Keystone Exam/PASA dhe se ruajtja e vlefshmërisë së këtij 
vlerësimi  është e një rëndësie shumë të madhe. Unë më tej e kuptoj, se materialet e  PSSAs/Keystone Exams/PASAs, 
përfshirë përmbajtjen e çdo broshure të testit dhe të broshurave të përgjigjeve, janë tëfshehta dhe të sigurta, janë 
pasuri e Departamentit të Edukimit (PDE) të Shtetit të Pensilvanisë. Për këtë arsye, Unë pranoj të mos diskutoj, tëmos 
shpërndaj, ose ndryshe të mos zbuloj, asnjë prej materialeve të vlerësimit, te asnjë njeri, përfshirë fëmijën (ët) tim. 
 
Unë e kuptoj, se shkelja e këtyre termave, mund të çojë në përgjegjësi personale për dëmtime të shkaktuara nga thyerja 
e sigurisë së testit, përfshirë, por pa u kufizuar në detyrimin dhe/ose koston që shoqëron ndonjë prej veprimeve në 
vazhdim: ritestimi i nxënësve, rillogaritja e të dhënave për nxënësin/shkollën/arritjet e drejtorisë arsimore; 
zhvillimin/krijimin e materialeve të reja për testimin, që do të zëvëndësojnë  materialet e kompromentuara të testit; dhe 
hetimin, që lidhet me shkeljet e sigurisë së testit. 
 
Unë më tutje e kuptoj që deklaratat e rreme të bëra këtu, janë subjekt i  dënimeve sipas  18 Pa.C.S. § 4904 (që lidhen me 
falsifikimet jo nën betim, të autoriteteve). 
 
Emri (Shtyp): ______________________________________ 
 
Firma: ______________________________________ Data: ____________________ 
 
Dëshmitari : _________________________________  Data: ____________________ 

 
(Information below this line is for school use when entering data into screen S12 of the SCN) 

SCN Opt-Out Form 

Student Name__________________________________________________                 Student ID____________________ 

1. Did Parent Communicate Intent to Opt-out?           Y          N                                                                  Date:_____________ 

2. Did Parent View Test?                 Y         N                                                                           Date Viewed: __________________ 

PSSA English Language Arts      Y     N                       PSSA Mathematics     Y     N                                 PSSA Science        Y     N 

PASA Reading      Y    N                                                     PASA Math      Y     N                                           PASA Science     Y     N 

Keystone Algebra 1      Y     N                                   Keystone Biology      Y    N                               Keystone Literature    Y    N 

5. Remarks 


