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Pyetjet më të Shpeshta (FAQ) për Pyetësorin e Ndikimit të Prindit & 

Kujdestarit të Filadelfias 
 

PSE BËHET KY PYETËSOR?  

 

Pyetësori është një mundësi që prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve të shkollave publike dhe 

çarter të Filadelfias, të shprehin mendimet e tyre dhe të ofrojnë sugjerime për cilësinë e shkollimit 

në Filadelfia dhe të ndikojnë për gjërat që zhvillohen në shkolla. Ky informacion është esencial 

për përmirësimin e cilësisë së shkollave, në të gjithë Filadelfian.  

 

 

SI ËSHTË NDËRTUAR PYETËSORI?  

 

• Ekipi që ka ndërtuar pyetësorin ka punuar me një kategori të gjërë të personave të interesuar, 

përfshirë prindërit dhe kujdestarët, pjestarë të komunitetit, nxënës, drejtorë, mësues, 

këshilltarë, administratorë, kërkues dhe pjestarë të zyrës qëndrore. 

• Grupet e fokusimit dhe ata të testimit, prindërit dhe kujdestarët, kanë luajtur një rol kritik të 

veçantë, në ndihmën për caktimin e pyetjeve të përfshira në anketë, gjuhën e përdorur dhe 

mënyrën e shpërndarjes.  

• Ekipi që ka ndërtuar pyetësorin gjithashtu ka ofruar një numër takimesh të hapura me 

mësuesit dhe administratorët e shkollave, në një përpjekje për marrjen e mendimeve dhe 

shpërndarjen e pyetësorit.  

• Rishikimi i pyetësorit është realizuar edhe nga një numër i madh ekspertësh të brendshëm dhe 

të jashtëm.  

 

 

SI DO TË PËRDOREN TË DHËNAT E PYETËSORIT?  

 

Mendimet e shprehura nëpërmjet pyetësorit do të përdoren në shumë mënyra, ku përfshihen:  

 

• Zhvillimi i mëtejshëm i dëftesa individuale shkollore. Këto dëftesa do t’ju bëjnë me dije atë 

që mendojnë prindërit dhe kujdestarët. Ky informacion do t’i lejojë shkollat, që të marrin më 

shumë vendime të informuara, për ecjen më përpara.  

• Do të ndihmojë administratorët që të kuptojnë më mirë nevojat dhe pikat e forta të shkollave 

në Filadelfia.  

• Do të garantojë që prindërit dhe kujdestarët kanë zërin e tyre, si faktor në proçesin e 

vlerësimit të shkollës.  

• Do të orientojë përpjekjet kërkimore për të ardhmen. Kërkuesit do të përdorin të dhënat e 

marra në identifikimin e çeshtjeve, që kërkojnë një “vështrim më nga afër”.  

• Në mbështetjen në vazhdim të vlerësimit të programit.  
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KU MUND TË PLOTËSOJ PYETËSORIN?  

 

Prindërit dhe Kujdestarët mund t’a plotësojnë pyetësorin në kompjuter, ose Smartphone. Prindërit 

dhe Kujdestarët, të cilët nuk kanë akses në asnjërën prej këtyre paisjeve, mund t’a plotësojnë 

pyetësorin në një prej këtyre vendeve:  

 

 Qendrat për Prindin dhe Familjen të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias 

 Bibliotekat Publike të Filadelfias  

 Vendet që kanë Internet në Filadelfia (Philadelphia Keyspot Locations)  

 Organizatat e ndryshme të Komunitetit  

 Në shkollën e fëmijës tuaj  

 

 

FAKTE SHKURT PËR PYETËSORIN E NDIKIMIT TË PRINDIT & KUJDESTARIT NË 

FILADELFIA  

 

 Pyetësori për Ndikimin e Prindit & Kujdestarit  do të jetë i vlefshëm në linkun e Drejtorisë 

Arsimore të Filadelfias dhe në www.philasd.org/language/albanian, nga data 5 Maj 2014, 

ora9:00 am, deri në orën 5:00pm, të datës 6 Qershor 2014. Prindërit dhe Kujdestarët mund t’a 

plotësojnë pyetësorin në çdo kohë, gjatë kësaj periudhe kohore. Anjëri nuk mund të ketë 

akses në këtë pyetësor, jashtë periudhës së përcaktuar kohore.  

 Prindërit dhe kujdestarët do të kenë nevojë për plotësimin e pyetësorit, të përdorin ID_në  e 

nxënësit të dhënë nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias. Pa futjen e kësaj ID të nxënësit, asnjë 

prind dhe kujdestar nuk mund të marrë pjesë në pyetësor. Prindërit dhe kujdestarët janë 

informuar në faqen e pyetësorit, që ata mund ta gjejnë numrin e ID në dëftesën e shkollës. 

Prindërit dhe kujdestarët, që nuk munden ta identifikojnë këtë numër, duhet të kontaktojnë 

shkollën e fëmijës.  

 Pyetësori do të jetë i vlefshëm në 17 gjuhë të ndryshme.  

 Pyetësori do të mund të plotësohet për rreth 5 deri 10 minuta.  

 Prindërit dhe kujdestarët ftohen të plotësojnë nga një pyetësor për secilin fëmijë.  

 Pyetësori  është konfidencial. Përgjigjet e prindërve dhe kujdestarëve do të kombinohen me 

përgjigjet e prindërve dhe kujdestarëve të tjerë.  

 Plotësimi i pyetësorit është vullnetar.  

 Do të ofrohet ndihmë për Prindërit dhe kujdestarët të cilët kanë nevojë për ndihmë në 

plotësimin e pyetësorit.  

 Në raste se Prindërit ose kujdestarët kanë pyetje, ata mund të telefonojnë linjën e hapur për 

pyetësorin,  215-400-8480, gjatë ditëve, e Hënë - E Premte. Pyetësori do të jetë online nga 

datat 5 Maj deri 6 Qershor 2014. Prindërit dhe kujdestarët mundet të kontaktojnë edhe ekipin 

e pyetësorit në, www.philasd.org/language/albanian/help. 
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