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FËMIJA JUAJ. 

ZËRI JUAJ. 

MODELOJNË SHKOLLËN 

TUAJ! 

 

SI DO TË PERDORËN PËRGJIGJET? 
 

Mendimet e mbledhura prej pyetësorit do të përdoren në 

 
 Kuptimin e opinioneve të prindërve dhe kujdestarëve, 

perspektivave dhe perceptimeve  për shkollën 

 Identifikimin e pikave të forta në shkolla  dhe 
mundësive për të ndryshuar 

 Orientimin e përpjekjeve për kërkime në të 
ardhmen 

 Informimin e proçesit të vlerësimit të shkollës 

KU MUND T’A PLOTËSOJ PYETËSORIN? 
 

Ju mund t’a plotësoni pyetësorin nga një kompjuter ose 
smartphone. Në rast se ju nuk keni akses në asnjë prej 

këtyre paisjeve, ju mund t’a plotësoni pyetësorin në 
vendndodhjet e mëposhtëme: 

 

 Në shkollën e fëmijës 

 Në qendrën e Drejtorisë për Prindin dhe Familjen 

 Biblioteka Publike e Filadelfias 

 Vendet e Internetit Falas të Filadelfias ( Keyspot) 

 Organizatat e Pjesëmarrjes së Komunitetit (shih 
Uebsajtin e Kërkimit dhe Vlerësimit) 

FAKTE TË PYETËSORIT 
1. Pyetësori mund të kërkojë 5 deri 10 minuta për 

plotësim. 
 

2. Pyetësori i Impaktit të Prindit & Kujdestarit do të 
jetë në Portalin e Prindit & Kujdestarit dhe në  
philasd.org/parentsurvey nga ora 9:00 am të datës 3 
Prill  2017,  deri në orën  5:00 pm të datës 23 
Qershor 2017. 
 

3. Për të plotësuar këtë pyetësor, juve do t’ju duhet ID 
e Nxënësit të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias. Ju 
mund t’a gjeni këtë numër në  dëftesat e nxënësit të 
shkollave të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias. Nëse 
fëmija shkon në shkollë Charter, ahere duhet të 
kontaktoni shkollën për marrjen e ID_së së Nxënësit 
të Drejtorisë Arsimore. Nëse nuk mund ta gjeni këtë 
numër, kontaktoni shkollën e fëmijës, ose 
telefononi linjën e hapur të Pyetësorit. 
 

4. Pyetësori është i mundshëm në 8 gjuhë të ndryshme 
 

5. Ju duhet të plotësoni një pyetësor për çdo fëmijë. 
 

6. Pyetësori është konfidencial. Përgjigjet tuaja do të 
jenë të kombinuara me përgjigjet e pjesëmarrësve 
të tjerë. 

 

 

PYETJE? 
Pyetësori mbyllet në 23 Qershor  2017. Nëse keni problem në futjen në portal, ose keni pyetje që lidhen me 
pyetësorin, kontaktoni ekipin e pyetësorit në 215-400-8480 ose http://www.philasd.org/language/albanian 
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