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Deklaratë e Prindit për Regjistrim 

DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

 

 
Emri i Nxenësit/Student Name            

 

Data e Lindjes/Date of Birth        Klasa/Grade      

 

Emri i Prindit ose Kujdestarit/Parent or Guardian Name         

 

Adresa/Address           

 

Numri i Telefonit/Telephone Number        

 

Kodi i Shkollës i Pensilvanisë §13-1304-A, deklaron si më poshtë “Përpara pranimit në 

çdo lloj shkolle të entitetit, prindi, kujdestari, ose personat e tjerë, që kanë në ngarkim një 

nxënës, gjatë regjistrimit paraqesin një deklaratë me betim, ose pranim, duke deklaruar 

nëse nxënësi ka qenë, ose është i pezulluar, ose i përjashtuar nga ndonjë shkollë publike, 

ose private e këtij shteti, ose shteti tjetër, për veprime ku janë përfshirë armë, alkool ose 

drogë, ose dëmtim me paramendim të një personi tjetër, ose për ndonjë akt dhune të 

shkaktuar në pronën e shkollës”   

 

Ju lutem plotësoni më poshtë: 

 

Unë betohem, ose pohoj, që fëmija im  ka qenë / nuk ka qenë  (rretho vetëm njerën) më përpara 

i pezulluar, ose i përjashtuar, ose është/nuk është (rretho vetëm njerën)  aktualisht i pezulluar, 

ose i përjashtuar nga ndonjë shkollë publike, ose private e këtij shteti, ose ndonjë shteti tjetër, 

për veprime ku janë përfshirë armë, alkool ose drogë, ose dëmtim me paramendim të një personi 

tjetër, ose për ndonjë akt dhune të shkaktuar në pronën e shkollës. Këtë deklaratë unë e bëj 

subjekt të  dënimeve, që përfshihen në ligjet e 24 P.S. §13-1304-A(b) dhe 18 Pa. C.S.A. §4904, 

që lidhen me falsifikimet jo nën betim të autoriteteve dhe se faktet që përmenden këtu, janë të 

vërteta dhe korrekte, sipas njohjes, informacionit dhe besimit më të mirë, që kam unë. 

 

Nëse nxënësi ka qenë, ose është aktualisht i pezulluar, ose i përjashtuar nga një shkollë tjetër, ju lutemi 

plotësoni: 

 

Emri i shkollës nga e cila nxënësi ishte/është pezulluar, ose përjashtuar: 

________________________________________________________________________ 

Datat e pezullimit, ose përjashtimit: __________________ 

(Ju lutemi shënoni shkolla dhe data të tjera të pezullimit, ose përjashtimit në pjesën pasme  

të kësaj letre.) 

 

Arsyet për pezullim/përjashtim (jo të detyrueshme)         __________________________    

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(Firma e Prindi/Kujdestarit)/(Signature of Parent or Guardian)  (Data)/(Date)   

     

 

Çdo deklarim i rremë i vullnetshëm i bërë më sipër do të jetë veprim keqbërje i shkallës së tretë. 

Kjo deklaratë do të ruhet si pjesë e rekordeve disiplinore të nxënësit. 


