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Sa do të kushtojë? Nuk ka asnjë kosto. 

Cilat janë ditët dhe orët? Orari mund të ndryshojë në vartësi të vendndodhjes, por në përgjithësi orari është: 

E Hënë – E Enjte, 8:30-3:00 

E Premte, 8:30-12:30 

A do të ushqehet fëmija në vaktin e 
drekës? 

Mëngjesi, dreka dhe një vakt i lehtë pasdreke, janë ushqime që do të shërbehen falas 
për fëmijën tuaj. Shërbimi ofrohet nga “Child and Adult Care Food Program” (CACFP). 

A do të ketë mjet transporti të 
shkollës? 

Shërbimet e transportit nëpërmjet Drejtorisë Arsimore nuk ofrohen për fëmijët e 
programit PreK. 

A është e mundur të takohem me 
mësuesin e fëmijës dhe të shikoj 
klasën e tij/saj, përpara ditës së 
parë të fillimit të shkollës? 

Po, prindërit e fëmijëve që saporegjistrohen do të kenë mundësinë ti plotësojnë këto 
kërkesa gjatë një takimi orientues, që është planifikuar midis prindit dhe mësuesit.  

A është e nevojshme të plotësoj 
aplikim të ri, nëse fëmija kthehet 
në program për vitin e dytë? 

Jo, prindërit nuk kanë pse të plotësojnë aplikim të ri. Për nxënësit e “Head Start” dhe 
“Bright Futures”, kërkohen të jenë të përditësuara kontrollet e shëndetit, dentare dhe 
ato të vaksinimeve. Në vazhdim, për nxënësit e “Bright Futures”, kërkohet të 
plotësohen formularët e ushqimit CACFP.  

Cila është mosha për fëmijët në 
programin parashkollor? 

Fëmija duhet të jetë 3 vjeç deri në datën 1 Shtator të vitit aktual, që të regjistrohet në 
PreK. Nëse fëmija mbush 5 vjeç deri në datën 1 Shtator, ai duhet të regjistrohet në 
klasat e Kopështit. Nëse fëmija mbush 5 vjeç në datën 2 Shtator, ai mund të të 
regjistrohet në PreK. 

Si mund t’a regjistroj fëmijën tim? Për regjistrimin e fëmijës tuaj plotësoni një aplikim për në PreK dhe bashkëngjitni të 
gjitha dokumentat e kërkuara. Detajet janë brenda formularit të aplikimit. Aplikimet 
janë në vendndodhjen e PreK, në uebsajtin e Drejtorisë Arsimore 
https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_Albanian_Combo.pdf, 
ose duke telefonuar 215-400-4270 nga ku i kërkoni që një aplikim për PreK, t’ju 
postohet në shtëpi. Të gjitha aplikimet e plotësuara dërgohen në adresën 440 N. 
Broad St., Suite 170. Aplikimet pranohen gjatë gjithë vitit.  

A kërkohet uniformë në Program? Uniformat nuk janë një kërkesë e detyrueshme për PreK; megjithëatë disa drejtorë 
kërkojnë që fëmijët e PreK të veshin ngjyrat e uniformës shkollore. Informacioni për 
uniformën do të diskutohet gjatë takimit të orientimit të prindit. 

A mund t’a regjistroj fëmijën në 
Qendrën Mësimore me adresë,     
440 N. Broad St.? 

Po, ju lutemi sillni me vete: çertifikatën e lindjes së fëmijës, rekordet e vaksinimit të 
fëmijës, Vlerësimin e Gjendjes Shëndetësore,  kartën e sigurimit shëndetësor të 
fëmijës, prova të të ardhurave familjare në total, provën e adresës së vendbanimit dhe 
një foto ID tuajën. Nga ju do të kërkohet edhe që të merrni pjesë në një intervistë 

Kur do të njoftohem nëse fëmija im 
është pranuar në program? 

Letrat e pranimit dhe të listës së pritjes postohen brenda katër (4) javëve në vazhdim 
të proçesit të aplikimit.  

Unë e kam plotësuar aplikimin për 
fëmijën tim, por nuk kam marrë 
asnjë letër nëse është pranuar, ose 
është në listën e pritjes. 

Prindërit mund të telefonojnë 215-400-4270 dhe të ndjekin udhëzimet specifike për 
asistencë. 

https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_Albanian_Combo.pdf
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Sa kohë mund të qëndrojë fëmija 
im në listën e pritjes? 

Fëmija mund të qëndrojë në listën e pritjes edhe për një vit shkollor. Pranimi i një 
nxënësi nga lista e pritjes të PreK është në vartësi të lirimit të vendit nga një fëmijë 
tjetër në një vend të caktuar. Kur lirohet një vend, ftohet që të pranohet familja tjetër 
në rradhë për vendndodhjen ku krijohet vendi i lirë. 

Cilat janë kërkesat për pranim? Fëmija duhet të plotësojë kërkesat e mësipërme të moshës, duhet të jetë banor i 
Filadelfias, PA, dhe familja duhet të plotësojë kërkesat e të ardhurave.  

Për “Head Start”: Shih Udhëzimet Federale të vitit 2016 të Nivelit të Varfërisë për 
“Head Start” dhe madhësinë e familjes.  

Për “Bright Futures”: Të ardhurat gros familjare nuk duhet të kalojnë 300%  të Nivelit 
të Varfërisëtë vitit 2016, për madhësinë e familjes së tyre. 

Niveli i Varfërisë i vitit 2016 për  48 
Shtete dhe D.C. 

Të Ardhurat Maksimale për Pranim 
në “Head Start” 

300% i Nivelit të Varfërisë i vitit 2016 

Të Ardhurat Maksimale për Pranim në 
Programin Parashkollor “Bright Futures”  

Madhësia 
e 

Familjes 

Niveli i Varfërisë Madhësia e 
Familjes 

300% i Nivelit të 
Varfërisë 

1 $11,880 1 $35,640 

2 $16,020 2 $48,060 

3 $20,160 3 $60,480 

4 $24,300 4 $72,900 

5 $28,440 5 $85,320 

6 $32,580 6 $97,740 

7+ 
Shtoni $4160 për çdo 
person. 

7+ 
Shtoni $12,480 për çdo 
person. 

Cilët mund të kontaktoj në rast se 
kam kërkesa, ose pyetje të tjera? 

Ju lutemi kontaktoni këta përfaqësues në Zyrën e Edukimit Parashkollor 

Susan Maraschiello Bright Futures smaraschiello@philasd.org   215-400-5757 

Abigail McMahon Head Start amcmahon2@philasd.org 215-400-4270 

Lawanna Lockhart Head Start lbullock@philasd.org 215-400-4270 

 

  

mailto:smaraschiello@philasd.org
mailto:amcmahon2@philasd.org
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Cila është dita e parë e shkollës për 
fëmijët e klasave të Kopështit? 

 

Dita e parë e shkollës për klasat e kopështit është një javë më vonë se pjesa tjetër e 
shkollave të Drejtorisë Arsimore. Gjatë kësaj jave, mësuesit do të takohen me familjet 
për intervista/orientim dhe plotësimin e Intervistës për Përvojat e Fëmijërisë së 
Herëshme. Mësuesi i shkollës ku është regjistruar fëmija, do t’ju telefonojë prindërve 
për të lënë një datë takimi për intervistë. Ju lutemi shikoni kalendarin e Drejtorisë 
Arsimore për datat specifike në   

www.philasd.org/language/albanian/calendar.   

Ku duhet të aplikojnë familjet për 
klasat e kopështit? 

Në përgjithësi, një nxënës duhet të regjistrohet në shkollën e zonës së banimit të 
prindit/kujdestarit të tij ligjor. Prindërit/kujdestarët shkojnë në shkollën e zonës së 
tyre për regjistrimin e fëmijës. Prindërit mund të telefonojnë 215-400-4290, që të 
gjejnë cila është shkolla e zonës së tyre, ose në Gjetësin e Shkollës (School Finder) në: 

www.philasd.org/school_finder/sq. 

Cilat janë kërkesat e moshës që 
fëmija im të vazhdojë klasat e 
kopështit? 

 

Fëmija duhet të jetë 5 vjeç deri në datën 1 Shtator të vitit aktual, që të regjistrohet në 
Kopësht. Nëse fëmija mbush 5 vjeç në datën 2 Shtator, ai mund të regjistrohet në 
Programin PreK. Drejtoria Arsimore e Filadelfias nën asnjë rrethanë nuk bën testime 
për pranim të fëmijëve nën moshë, në klasat e kopështit. 

Cilat janë kërkesat që fëmija im të 
vazhdojë klasat e kopështit? 

 

Fëmija duhet të jetë 5 vjeç deri në datën 1 Shtator të vitit shkollor që ai dëshiron të 
pranohet në Kopësht.  

Si mund të regjistroj fëmijën për në 
klasat e kopështit? 

 

Vizitoni shkollën tuaj të zonës. Sigurohuni që të sillni me vete:   

A. Prova të moshës së fëmijës (kërkohet një si më poshtë) 

 Ҫertifikata origjinale e lindjes  

 Kopje e noterizuar e çertifikatës së lindjes 

 Pasaportë e vlefshme e fëmijës 

 Ҫertifikata origjinale e pagëzimit, ku të tregohet data e lindjes së fëmijës 

 Kopje e rekordeve të pagëzimit – e noterizuar, ose e çertifikuar siç duhet, që 
tregon datën e lindjes 

 Deklaratë e noterizuar nga prindërit, ose të tjerë të afërm të fëmijës, që 
tregon datën e lindjes 

 Rekorde të mëparëshme të shkollës, që tregojnë datën e lindjes 

B. Rekordet aktuale të vaksinimit të fëmijës  
C. Kartë Identifikimi e Prindit/Kujdestarit ligjor (kërkohet një si më poshtë) 

 Patenta aktuale/ID 

 Kartë Identifikimi për punësim me fotografi, e lëshuar nga Federali, Shteti, 
ose Bashkia 

 Pasaportë 

D. Prova të Adresës (kërkohen dy si më poshtë)                    

 Tapia e shtëpisë 

 Fletët e Blerjes nga Banka të shtëpisë  

 Faturat e ndryshme (gaz, elektrik, kabëll, telefon) 

 Faturën e fundit të taksave të shtëpisë 

 Patentën, ose letrën e ndryshimit të adresës ku është adresa juaj aktuale 

http://www.philasd.org/language/albanian/calendar
http://www.philasd.org/school_finder/sq
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 Letër nga  Zyra e “Social Security” me adresën aktuale 

 Letër nga  Zyra e “Public Assistance” me adresën aktuale 

 Letrat nga Agjensitë e Kujdesit të Fëmijëve dhe DHS merren në konsideratë, 
kur fëmija është në kujdesin e këtyre agjensive 

 Kontrata origjinale e qerasë me emrat e Prindërve/kujdestarëve dhe 
fëmijëve 

 Kartë e identifikimi e vlefshme nga DOT  

 Fatura aktuale e Kredit kartës me adresë 

 Regjistrimi aktual i makinës me adresë 

 Karta e Votuesit me adresën aktuale 

 Deklarata aktuale e bankës me adresën 

 Njoftime të IRS, ose të tjerë formularë të taksave p.sh., W2, 1040, 1099 

 Ҫeku i fundit nga punëdhënësi me adresën aktuale 

 Letrat nga shtëpitë për të pastrehët janë të pranueshme për nxënësit  pa 
shtëpi 

 Kontrata e blerjes së shtëpisë bashkë me letrat e tjera bashkëngjitur, për 
shtëpi që do të blihen brenda 45 ditëve kalendarike 

D.1- Familjet dhe të Rinjtë e Pastrehë 
Të rinjtë e pastrehë mund të regjistrohen menjëherë dhe nga familjet e tyre nuk 
kërkohen prova të vendbanimit, për regjistrim në shkollë. Të përfshirë në përcaktimin 
e fëmijëve dhe të rinjve të pastrehë, janë ata që "presin për vendosje në strehim 
kujdestarie" dhe  “të rinj të pastrehë pa përkrahje.”  Këta nxënës duhen pranuar pa 
vonesë, në zonën ku jetojnë, ose të pranohen në zonën ku kanë studjuar më përpara. 
Shih aktin “the McKinney-Vento Act, 42 U.S.C. §11431 et seq”. 

*Ju sugjerojmë të kontaktoni shkollën që të konfirmoni orarin e regjistrimit. 

A ka kërkesa të uniformës për 
nxënësit e kopështit? 

Informacioni në lidhje me politikën e zbatuar nga Drejtoria Arsimore për uniformën 
do të jepet në intervistën/orientimin e prindit. Ju lutemi konsultohuni për këtë 
problem me mësuesin në kohën e takimit. 

A është programi i kopështit një 
program ditor i plotë? 

Programi shkollor për Kopështin është me ditë të plotë. Orari do të përputhet me 
pjesën tjetër të klasave të shkollës. 

A ka data të caktuara për pranim në 
klasat e kopështit? 

Proçesi i regjistrimit të fëmijëve në kopësht është në vazhdimësi.  

Cilat janë zgjedhjet nëse prindi nuk 
dëshiron që fëmija të vazhdojë 
mësimin në shkollën e zonës? 

Për vitin shkollor aktual, prindërit/kujdestarët duhet që kurdoherë të regjistrojnë në 
fillim fëmijët e tyre në shkollën e zonës. Proçesi i Përzgjedhjes së Shkollës është për 
nxënësit dhe familjet, që dëshirojnë të aplikojnë për vitin pasardhës shkollor në 
shkollat jashtë zonës së tyre të banimit, për pranim në klasat K-12. Për më tepër 
informacion vizitoni:  
www.philasd.org/language/albanian/school-choice. 

A ofrohet transport për fëmijët e 
kopështit? 

Prindërit duhet të bëjnë vetë transportin e fëmijëve të tyre, të cilët nuk janë në 
distancë të shkurtër me shkollën. Megjithatë, transporti ofrohet VETEM për nxënësit 
e kopështit, kur shërbimi i IEP i kualifikon për shërbime transporti. Ju lutemi, për më 
tepër informacion për rastet kur ky regull bën përjashtime, referohuni në faqen e 
transportit në internet 

http://www.philasd.org/language/albanian/school-choice


DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

Zyra e Edukimit të Parashkollor 

Translation and Interpretation Center Early Childhood Education FAQs 

8/2016 Albanian 

PYETJET MË TË SHPESHTA PËR KLASAT E KOPËSHTIT 

PYETJE PËRGJIGJE 

Si veprohet nëse shkolla e zonës 
është me vende të plotësuara? 

Përgjithësisht do të bëhen të gjitha përpjekjet që fëmija të regjistrohet në shkollën e 
zonës. Megjitatë, kur shkolla i ka vendet e  zëna, Zyra e Regjistrimit dhe Caktimit të 
Nxënësve, do të jetë e gatëshme të asistojë në mënyrë individuale shkollat dhe 
familjet për këtë proçes. 

Cilët duhet të kontaktoj nëse kam 
pyetje rreth  Pranimit në Klasat e 
Kopështit (KEI) ose Intervistës për 
Përvojat e Fëmijërisë së Herëshme 
(ECEI)? 

Për informacion shtesë në lidhje me Pranimet në Klasat e Kopështit (KEI) ose 
Intervistës për Përvojat e Fëmijërisë së Herëshme (ECEI), ju lutemi kontaktoni: 

- Doria Mitchell, K-3 Early Literacy and Special Projects Director 
- Sharai Cunningham, K-3 Early Literacy Special Projects Assistant 

Ju lutemi shikoni informacionin e kontaktit më poshtë. 

Cilët duhet të kontaktoj nëse kam 
nevojë për shërbime? 

Ju lutemi kontaktoni këta përfaqësues në Zyrën e Edukimit të Fëmijërisë së 
Herëshme: 

Doria N. Mitchell K-3 Early Literacy 
and Special 
Projects Director 

dnmitchell@philasd.org (215) 400-5811 

Sharai 
Cunningham 

K-3 Early Literacy 
Special Projects 
Assistant 

shcunningham@philasd.org (215) 400-6140 

Tyhira Vorn Intern tvorn@philasd.org (215) 400-6862 

Juanita Rodrigues 
Romu 

FAST Program 
Coordinator 

jromu@philasd.org (215) 400-6716 

Amber Yancy Intern ayancy@philasd.org (215) 400-6031 

Katherine 
Bradstreet 

P-3 Alignment kbradstreet@philasd.org (215) 400-6764 
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