
Translation & Interpretation Center Parent & Family Portal Instruction Sheet 
3/2018 Albanian 

Portali Prindi & Familja 
Drejtoria Arsimore e Filadelfias është krenare për mundësitë që i ka krijuar prindërve dhe pjesëtarëve të 
familjeve për të qenë në kontakt me fëmijën dhe shkollën e tyre. Portali i Prindit & Familjes, i Drejtorisë 
Arsimore të Filadelfias, ju jep akses në informacionin e rëndësishëm të edukimit të fëmijës dhe shkollës 
së tyre.  Nëpërmjet Portalit ju mund të shikoni historinë mësimore të fëmijës, rezultatet e testeve, 
frekuentimin dhe të tjera. Ju mundet gjithashtu të kërkoni të merrni tekst mesazhe, email dhe/ose 
telefonata për çeshtje të rëndësishme, që mund të ndikojnë tek fëmija juaj ( p.sh mbylljen e shkollës si 
pasojë e motit, rastet e mungesave dhe veprimtaritë e ardhëshme, që i interesojnë familjeve.) 
 
Ju mund të futeni në portal në çdo kohë nga kompjuteri, tableti, ose telefoni juaj! 
  
Si mund të regjistrohem në Portalin e Ri Prindi & Famija dhe si mund të hap llogarinë time aty? 
Ju duhet të keni një adresë personale emaili, që t’ju mundësohet hapja e llogarisë në Portalin Prindi & 
Familja. Ju mund të regjistroheni për një llogari falas të emailit duke përdorur Gmail, Outlook, Yahoo, ose 
një shërbim të ngjashëm. 
 
Ku duhet të filloj? 
Vizitoni:  http://signup.philasd.org në webin tuaj dhe do të shfaqet  Kodi i Konfirmimit (Confirmation Code). 
 
Ҫfarë është Kodi i Konfirmimit? 
Kodet e Konfirmimit përdoren nga prindërit dhe kujdestarët për të kryer regjistrimin. Kodet e Konfirmimit 
janë të nevojshëm vetëm një herë dhe do të çvlerësohen në fillim të çdo muaji. Ju mund të merrni Kodin 
tuaj të Konfirmimit nga shkolla e fëmijës, ose mund të regjistroheni plotësisht online! 
 
Në se e keni Kodin tuaj të Konfirmimit: 

1.) Klikoni në: Po, më çoni në Regjistrimi i Llogarisë.(Yes, take me to Account Registration). 
2.) Futni Mbiemrin tuaj dhe Kodin e Konfirmimit. Klikoni: Tjetër. (Next). 
3.) Futni adresën tuaj të email_it. 
4.) Konfirmoni emailin tuaj duke klikuar në link_un që ofrohet në mesazhin e email_it. Klikoni në  
web link_un brenda mesazhit të email_it për plotësimin e regjistrimit tuaj. 
5.) Pas konfirmimit të regjistrimit, ju duhet të kryeni  Regullimet e Sigurisë (“Security Settings.”)  
Zgjidhni një fjalëkalim (password) dhe jepni përgjigjet e tre pyetjeve të sigurisë. 
6.) Futuni në llogarinë tuaj të re me emailin tuaj dhe fjalëkalimin e ri. 

 
1.) Në se nuk e keni Kodin tuaj të Konfirmimit: 
2.) Klikoni në: Jo, dua të gjej Kodin tim të Konfirmimit. (No, I would like to look up my 

Confirmation Code.) 
3.) Futni informacionin personal të nxënësit tuaj ( nëse ju keni më shumë se një nxënës, futni 

informacion vetëm për një të tillë.) 
4.) Zgjidhni emrin tuaj dhe numrin e telefonit nga rekordet e nxënësit për të kërkuar Kodin e 

Konfirmimit.  Kodi i Konfirmimit mund të dërgohet me mesazh zanor, ose me tekst. 
5.) Tani që e keni Kodin tuaj të Konfirmimit, klikoni Linkun, që të ktheheni në Regjistrimin e Llogarisë 

(Account Registration) dhe filloni proçesin e regjistrimit. 
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