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Prindër, ne ju inkurajojmë fort që të punoni me një person, të cilit mund t’i besoni 

informacionin e fëmijës tuaj dhe që flet gjuhët Anglisht dhe Shqip, për përdorimin e 

instruksioneve, që lejojnë futjen në “Portalin e Prindit” 

 

Pse të regjistroheni në Portalin e RI për Prindin & Familjen? 
 

Portali Prindi & Familja i Drejtorisë Arsimore të Filadelfias ju jep 

qasje në informacione të vlefshme për edukimin e fëmijës tuaj 

dhe shkollës. Ju do të jeni në gjendje që nëpërmjet sistemit të 

shikoni rekordet mësimore të fëmijës tuaj. Ju mund të kërkoni të 

merrni tekst mesazhe, emaile dhe/ose telefonata për gjëra të 

rëndësishme, që ndikojnë tek fëmija juaj, si psh mbylljet dhe vonesat 

në shkollë për shkak të motit, kur fëmija mungon në shkollë dhe 

aktivitete që do të zhvillohen, me interes për familjen tuaj.  

Shumë familje do të mund të përdorin portalin për aplikime në shkollat e mesme dhe tetëvjeçare, që 

hapen këtë vjeshtë për vitin e ardhshëm shkollor 2015-2016.  

 

Ju mund të futeni në portal në kurdoherë, prej çdo kompjuteri të lidhur në internet! 

Si mund të regjistrohem në Portalin e RI për Prindin & Familjen 

dhe të hap llogarinë time? 
Ju duhet të keni një adresë personale emaili që të regjistroheni për një llogari në Portalin Prindi & 

Familjat.  Ju mund të regjistroheni për një email falas në Google, Yahoo, ose shërbime të ngjashme. 

 
SI TË FILLONI 

1. Shkoni për regjistrim në  signup.philasd.org. 

2. Vendosni Emrin, Mbiemrin dhe adresën e emailit. Klikoni “Register.” 

3. Shkoni në adresën tuaj të emailit që depozituat për të marrë konfirmimin. Klikoni në  web 

link_un brenda mesazhit që keni marrë në email, për plotësimin e regjistrimit tuaj. 

4. Pas konfirmimit të regjistrimit, ju do të sistemoheni për anët e sigurisë (Security Settings). 

Zgjidhni fjalëkalimin (password) dhe përgjigjet për tre pyetjet e sigurisë. 

5. Futuni (Log in) në llogarinë tuaj të re me adresën e emailit dhe fjalëkalimin e ri. 

Në mënyrë që të plotësoni 

regjistrimin, ju duhet të keni: 

1. Numrin e nxënësit (ID 

number) 

2. Adresë personale emaili  

3. Qasje në numrin e 

telefonit në dosjen e 

shkollës së nxënësit 
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LIDHJA E LLOGARISE TUAJ ME NXENESIN  OSE NXENËSIT TUAJ 

 

1. Klikoni në ikonën  “My Students” , që gjendet në faqen  “Home” 

2. Futni numrin e ID së nxënësit (shtatë shifra), Mbiemrin e nxënësit dhe 

datëlindjen. Klikoni “Continue.” 

3. Tani ju do të keni nevojë për një numër pesë shifror “ Kodi i 

Përkohshëm i Verifikimit të Nxënësit” ( “Temporary Student Verification 

Code.”). Kodi do të dërgohet në një numër telefoni që është për ju në 

dosje. Ju mund të merrni një telefonatë ose tekst mesazh. Në rast se 

nuk keni një numër në dosje, ose nuk e merrni kodin, ju lutemi vizitoni 

shkollën e fëmijës tuaj. 

4. Me marrjen e kodit, futeni atë në kutinë “Student Verification Code”.  Klikoni “Link to My 

Student.” Kjo do të lidhë llogarinë tuaj me nxënësin tuaj në mënyrë të përherëshme. 

5. Përsëritni fazat 1 deri 4 për çdo nxënës tjetër. 

 

SISTEMIMI I PROFILIT TUAJ 

 

1. Klikoni në ikonën  “My Profile”,  që gjendet në faqen  “Home”. 

2. Futni një ose më tepër numra telefoni, që mund të përdoren për njoftim. 

3. Për secilin numër specifikoni nëse kërkoni telefonata, ose tekst 

mesazhe. 

 

ZGJEDHJA E NJOFTIMEVE 

 

1. Pas lidhjes me fëmijën dhe zgjedhjes së preferencave të profilit,  

ikona “Parent Notifications” do të bëhet e dukëshme dhe ju do të jeni 

në gjendje të përzgjidhni mënyrat e njoftimeve. 

2. Për adresën tuaj të emailit dhe secilin numër telefoni, shënoni kutinë 

pranë llojit të njoftimit që do të dëshironi të merrni nga shkolla e 

fëmijës ( p.sh lajmërime, informacion për frekuentimin, mbylljen ose 

vonesat në shkollë) 

3.  Klikoni “Save.” 

 

Nëse keni nevojë për ndihmë, ose dëshironi më tepër informacion rreth PORTALIT TE RI PER PRINDIN & 
FAMILJEN, vizitoni http://philasd.org/face/stayconnected, dëgoni email në ask@philasd.org ose kontaktoni 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias 
Zyra e Angazhimit të Familjes dhe Komunitetit 

440 North Broad Street, Suite 114 
Philadelphia, PA 19130 

Telephone: 215.400.4000 

http://philasd.org/face/stayconnected
mailto:ask@philasd.org

