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KËRKESA PËR RISHQYRTIMIN 
 

I. QËLLIMI:  
Të sigurojë  proçedurat dhe udhëzimet e përgjithëshme për një proçes rishikimi në 
Shkollat Publike të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, për vendimet e marra si në nivelin 
e shkollës,ashtu dhe në nivelin e drejtorisë qëndrore. 

 
 

II. PËRGJEGJESIA:  
Zyra e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Nxënësve është përgjegjëse të rishikojë dhe të  
investigoj vendimet e marra nga shkolla apo drejtoria qëndrore,dhe të percaktojë 
nëqoftëse vendimet janë marrë në përputhje me rregullat,protokollet dhe procedurat e 
duhura. 

 
III. VENDIMET QË MUND TË RISHQYRTOHEN: 

1. Transferimet disiplinore - transferime që janë vendosur pas një seance gjykimi.  
 

2. Transferimet programore- transferime për arsye programore të tilla si edukimi 
special, marrëveshje për shërbimet 504, ose çeshtje të nxënësve që  Anglishtja e tyre 
është  gjuhë e dytë. 

 
     3.   Transferimet e shkollave të lagjes - transferimi përsëri te shkolla e lagjes në fund të   

                vitit shkollor, për dhënjen e informacioneve të pasakta të vendbanimit ,    
duke lëvizur jashtë lagjes ose duke u pranuar në një shkollë pa bërë procesing a duhur  
(vetëm shkollat speciale ,me kriter te caktuara) 

 
4.    Zgjedhja e shkollave - veprimet janë bërë pasi prindëri ka përfunduar procesin e  
       zgjedhjes së shkollave. Ne nuk do rishikojmë vendimet e listes ne pritje    

                   ose mospranimin ne një shkollë për shkak se aplikanti nuk i plotëson kriteret e  
                   përcaktuara për atë shkollë. 

*Nxënësit për të cilët Anglishtja është gjuha e dytë --  duhet të paraqesin 
dokumentacion mbështetës që tregon se nxënësi mund të marrë pjesë në këto 
shkolla në mënyrë të suksesshme duke pasur kushte të catuara. Zyra e 
Programeve  Shumëgjuhëshe do të shqyrtojë të gjithë ata nxënës të cilët nuk janë 
aprovuar për të siguruar që vërtet nuk plotësohen kriteret. 
  

5.   Caktimi i të Pastrehëve-transferim në një shkollë të re, bazuar në adresën e re të  
      nxënësit (diskutohet nëse një nxënës është i pastrehë) 

 
 6.   Letra për përjashtimin e prindit- prindit i ndalohet të hyjë në ndërtesën e shkollës pa  
       kërkesë dhe pranim paraprak, si rrjedhojë e një sjellje të papërshtatëshme 

 
        7.  Konkluzione të Sharjes /Ngacmimit- pasi administrata e shkollës  heton çeshtjet që     
             kanë lidhje me sharjet, ose ngacmimin, prindi i kundërshton konkluzionet e këtij      
             investigimi 
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IV. KRITERI: 
Në të gjitha rishikimet, faktorët që do të merren në vlerësim nga Zyra e të Drejtave dhe 
Përgjegjësive  të Nxënësit do të përfshijnë, por pa u kufizuar:  
1. Nëse prindi është takuar me administratorin e shkollës në shkollën e fëmijës së tij; 
2. Nëse janë ndjekur të gjitha proçedurat dhe rregullat;  
3. Nëse të drejtat e fëmijës  janë shkelur ;  
4.  Shëndeti, siguria dhe mirëqenia e fëmijës dhe e komunitetit të shkollës.  
 
 

V. PROҪESI PËR RISHQYRTIMET 
       1.   Ku është marrë vendimi 

Menjëherë kur prindi merr një vendim nga shkolla, fillimisht prindi duhet të takojë 
Drejtorin/ Person të caktuar prej tij, që të diskutojë këtë vendim. Nëse prindi nuk 
pajtohet me vendimin e shkollës të bazuar në kriteret e listuara më lart, 
Drejtori/Personi i caktuar prej tij, do të informojë prindin se si të plotësojë një 
rishqyrtim.  

 
Më poshtë janë vendimet që merren në nivel shkolle: 
1. Caktimi i të Pastrehëve 
2. Letër për përjashtimin e prindit 
3. Transferim në shkollën e lagjes 
4.  Sharje /Ngacmime  

 
Më poshtë janë vendimet që merren nga zyra qëndrore: 
1. Transferim për shkak të programeve 
2. Proçesi i Zgjedhjes së Shkollës 
3    Transferimet disiplinore 

 
Nëse prindi nuk pajtohet me vendimin e zyrës qëndrore të bazuar në kriteret e listuara 
më lart, personeli i zyrës qendrore, do të informojë prindin si të plotësojë një 
rishqyrtim .  

 
                 2.    Si të plotësohet një rishqyrtim 

 
Për të gjitha çeshtjet e mësipërme, prindi duhet të plotësojë formularin e  
bashkëngjitur dhe ta paraqesë atë brenda 14 ditësh pune nga marrja e vendimit në 
Zyrën e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Nxënësit, ose dorazi në adresën 440 N. 
Broad Street, dhe/ose me email (parentappeals@philasd.org), bashkë me të gjitha 
dokumentat nga shkolla, ose zyra qëndrore, kur është marrë vendimi. 

 
Në të gjitha kërkesat për  rishqyrtim, një pjestar i personelit të Zyrës së të Drejtave 
dhe Përgjegjësive të Nxënësit do të rishikojë formularin, dhe dokumentat shoqëruese. 
Shkolla dhe Assistant Superintendenti, ose zyra përkatëse qëndrore, do të njoftohet 
gjithashtu për vendimin, si dhe nëse kërkohen dokumenta shtesë për vendimmarrjen. 
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Me marrjen e të gjitha dokumentave, pjestari i personelit do t’i rishikojë ato dhe do të 
marrë vendim brenda 21 ditëve të punës. Nuk do të caktohet seance gjykimi  dhe 
vendimi do të merret vetëm bazuar në dokumentacionin e paraqitur. Prindi dhe  
shkolla do të njoftohen për vendimin . 

 
VI. RREGULLA QE  NDËRLIDHEN 

118: Kodi i Sjelljes së Nxënësit 
206: Detyra te  Drejtorisë Arsimore 
248: Ngacmimet e Paligjëshme 
249: Sharje/Sharje online 
251: Nxënësit e Pastrehë 

 
DATA EFEKTIVE:  27 Gushte, 2018 
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KËRKESA PËR RISHQYRTIM 
 

Prindërit dhe kujdestarët e nxënësve të Shkollës Publike të Drejtorisë Arsimore kanë të drejtë të kërkojnë 
një vendim nga zyra e distriktit shkollor të rishikohet, siç përcaktohet në procedurën e bashkangjitur. Për 
të plotësuar një kërkesë për rishqyrtim, plotësoni të dyja faqet e këtij formulari dhe dorëzoni personalisht 
në 440 N. Broad Street, Suite 243, ose përmes emailit në parentappeals@philasd.org 
 
 
Data/Date:       

Emri i Prindit/Kujdestarit//Parent/Guardian Name:         

Adresa/Address:       Kodi Postal/Zip Code:    

Numri i Telefonit/Phone #:      Numri tjetër i telefonit/Additional #:    

Email i Prindit/Email address of parent:          

Emri i Nxënësit/Name of Student:    Ditëlindja e nxënësit/DOB:    

Emri i Shkollës/Name of School:     Klasa qe vazhdon/Grade:  

Numri i Identifikimit të studentit #/Student ID #:         

 

Merr fëmija juaj ndonjë nga shërbimet e mëposhtëme ? (Shënoni kutinë e duhur) 

  Marrëveshjet për Shërbim 504/ (504 Service Agreements) 
  Plan Edukimi i Individualizuar (IEP) / (Individualized Education Plan) (IEP) 
  Shërbime Teraupetike në Shkollë (STS) / (School Therapeutic Services) (STS) 
  Nxënës që Anglishtja është gjuhë e dytë (ELL) / English Language Learners (ELL) 

 

Ju lutemi caktoni arsyen për kërkesën tuaj:  

 Transferim Disiplinor / Disciplinary Transfers 
 Transferim për shkak të programeve / Programmatic Transfers 
 Transferim në Shkollën e Lagjes / Neighborhood School Transfers 
 Proçesi i Zgjedhjes së Shkollës / School Selection 
 Caktimi si i Pastrehë / Homelessness Designation 
 Letra për Përjashtimin e Prindit / Parental Exclusion Letters 
 Sharje/Ngacmime / Bullying/Harassment Findings 

mailto:parentappeals@philasd.org
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Emri i Zyrës ose Personi që ka marrë vendimin (të përfshijë një kopje të letrës që keni marrë) 
/Name of Office or Person who made the decision (include a copy of the letter you received): 
 

              

 
Cili vendim është marrë / What decision was made? 
             

             

             

             

             

             

          

Cili është rezultati që ju  prisni / What outcome are you seeking? 

             

             

             

             

             

             

             

   

 

 

 

 

 

 
Shënim: Për të plotësuar këtë kërkesë, bashkëngjitni të gjithë dokumentacionin që mbështet rezultatin që kërkoni 
(Për shembull, kërkesat për zgjedhjen e shkollës duhet të përfshijnë notat ë klasës së 7-të dhe rezultatet e testit të 
standardizuar). 


