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Sipas kërkesave të ligjit federal, fëmija juaj është testuar në provimin e Aftësive për Gjuhën Angleze, për 
përcaktimin nëse ai/ajo kualifikohet për mësime në Zhvillimin e Gjuhës Angleze ELD), që synon të 
aftësojnë atë në ndjekjen e mësimeve të përditëshme dhe pjesëmarrje sociale në shkollë. Fëmija juaj 
është testuar në Lexim, shkrim, të folur dhe dëgjim në gjuhën Angleze. Rezultatet e testit tregojnë se 
ai/ajo duhet të marrë mësime ELD, në këtë program të konceptuar për ndihmë ndaj nxënësve, që të rritë 
aftësitë në Anglisht dhe të ketë mundësi t’i ndjekë plotësisht mësimet sipas nivelit të klasës. 

E Drejta e Prindit të Refuzojë Shërbimet ELD:  Shkolla ka përshkruar në detaje programin ELD, që 
rekomandohet për fëmijën tim. Unë e kam marrë në konsideratë programin (et) e ofruar nga shkolla dhe 
kam vendosur t’a refuzoj mësimin e veçantë dhe të specializuar ELD për fëmijën tim.  Shërbimet ose 
klasat e specializuara janë ato që serviren vetëm për Nxënësit që Mësojnë Anglisht (EL_t), për shembull 
klasa të veçanta për ELD, tutorim ESL, tutorim mbas shkollës për Anglisht, për EL_t ose klasa të përbëra 
vetëm për EL_t. Kjo nuk përfshin një klasë të ndërtuar bashkërisht me nxënës EL dhe jo-El, në të cilën 

ELD, mbështetet nëpërmjet përmbajtjes së mësimit. Duke shënuar (✔ )  në çdo kërkesë të mëposhtëme, 

Unë pohoj se e kam lexuar dhe kuptuar çdo thënie të mëposhtëme. 

 

☐   Unë jam i vetëdijshëm për rezultatin e vlerësimit të fëmijës tim në Anglisht dhe informacionit 

tjetër për progresin mësimore të fëmijës dhe e kuptoj pse ai/ajo është rekomanduar për 
mësime shtesë në Anglisht. 

☐ Vendimi im për refuzimin e mësimeve të ELD, është sipas vullnetit tim të   lirë. 

☐ Drejtoria Arsimore do ta raportojë fëmijën tim në Departamentin e Edukimit të 

Pensilvanisë, si një Nxënës që Mëson Anglisht (EL), deri sa fëmija im të fitojë aftësitë në 
Anglisht. 

☐ Ligji Federal kërkon, që fëmija të testohet çdo vit me testin “WIDA ACCESS for 

ELs 2.0”, derisa ai të arrijë aftësinë në përvetësimin e Anglishtes dhe nuk do të 
konsiderohet në statusin e EL. 

☐ Drejtoria Arsimore do të monitorojë progresin mësimore të fëmijës tim, pa përfitimet e 

marrjes së mësimeve të specializuara të ELD, deri sa fëmija im të arrijë aftësitë në 
Anglisht edhe katër vite pas largimit nga statusi i EL. 

☐ Drejtoria Arsimore do të vazhdojë të më informojë për progresin e fëmijës në përvetësimin e    

             gjuhës Angleze. 

☐ Unë mund të ndryshoj në çdo kohë pëlqimet e mija duke njoftuar me shkrim shkollën dhe 

drejtorinë arsimore dhe t’i mundësoj fëmijës tim të regjistrohet në programin (et) ELD e 

ofruar nga shkolla. 

 
Unë,  (emri i prindit/kujdestarit), duke e kuptuar plotësisht informacionin e 
mësipërm, dëshiroj që: 

 

              ☐ Të refuzoj të gjitha programet dhe shërbimet e specializuara ELD të ofruara për fëmijën tim. 

              ☐ Të refuzoj disa nga programet dhe shërbimet e specializuara ELD të ofruara për fëmijën tim. 

 

Firma e Prindit/Kujdestarit:    

Data:    
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