
  Shkollat e Ndërhyrjes  
Akademitë Mësimore të Filadelfias, janë për 
nxënësit, të cilët janë caktuar me vendim të gjyqit, 
ose nga burgu. Akademitë Mësimore të Filadelfias 
ofrojnë klasa të strukturuara dhe strategji 
mësimore të personalizuara, si edhe mbështetje 
sociale dhe emocionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontakte të Rëndësishme 
 

Drejtor Ekzekutiv, Opportunity Network 
Patricia Lesesne 
215-400-5175 

plesesne@philasd.org 

Ndihmës i Drejtorit, Adult Education (EOP) 
Cameo Posey 
215-400-6684 

cposey@philasd.org 

Menaxher i Programit, Re-Engagement Center 
Tiana Wilson 

215-400-6830 
tiawilson@philasd.org 

  QENDRA E RI-PËRFSHIRJES  
Qendra e Ri-përfshirjes, ofron për të rinjtë dhe  
të rriturit akses në informacion me “one stop”  
për shërbime, që çojnë në regjistrim në një 
 shkollë të mesme, ose në programin GED,  
për një diplomë të shkollës së mesme. 

 
              Zbulon llojshmëritë e programeve mësimore  
              për nxënësit 15 vjeç, apo më shumë, të cilët  
              kanë lënë shkollën, ose janë mbrapa me kredite 
 
              Flisni me profesionistë të vërtetë që t’ju 
              ndihmojnë për zgjedhjen e programit më të 
             përshtatshëm për ju 

Mban kontakte me çerdhet, punësimin,     
strehimin dhe kërkesa të tjera  

Ejani direkt, ose Telefononi për Takim! 

440 N. Broad Street, Suite 1013 
Tel: 215-400-6700 

Faks: 215-400-4179 
 

Email: reengagementcenter@philasd.org 
www.facebook.com/PhillyREC440  

Na ndiqni në Twitter @ PhillyREC440 
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Qendra Mësimore 
440 North Broad Street 
Philadelphia, PA 19130 
Tel: 215-400-6700 

Faks: 215-400-
4179 

 

Shtrojmë Rrugët për 
Suksesin Mësimor! 
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  Rrjeti i Mundësisë (Opportunity         
Network)i Drejtorisë Arsimore, 
synon të ndihmojë nxënësit që më 
përpara e kanë lënë shkollën (ose 
ata në shkollë që rrezikojnë t’a 
lënë atë) me mundësinë të 
kthehen në shkollë nëpërmjet 
“educational pathway.”  Këto rrugë 
janë projektuar të ndihmojnë 
nxënësit për të fituar diplomën e 
shkollës së mesme dhe përgatitjen 
për përvoja të     mëtejshme. 

  Ҫfarë programe mësimore janë të mundëshme? 

REGJISTRIMI I DYFISHTË 
PROGRAMI I OPSIONEVE MËSIMORE (EOP) 
PROGRAMET E PËRSHPEJTUARA TË SHKOLLES 
SË MESME 
SHKOLLAT E NDËRHYRJES 

 

 Regjistrimi i Dyfishtë 

 
 
 
 
 

(i njohur më parë “Twilight”) i lejon nxënësve të 
moshës 17 vjeç e më shumë, të vazhdojnë të 
marrin kredite në rrugën e tyre për diplomim nga 
shkolla e mesme. Klasat janë në katër 
vendndodhje, në oraret  3:00 p.m. deri 6:00 p.m. 
ose 3:30 p.m. deri 6:30 p.m., Nga e Hëna në të 
Enjte. Pjesëmarrësit mund të fitojnë 6 kredite, ose 
më shumë, çdo vit. 

Nxënësit e interesuar duhet: 
Të jenë 17 vjeç, ose më shumë (pa kufizim në moshën më 
lart).Të kenë para regjistrimit, së paku 8 kredite nga shkolla 
e mesme. Nuk janë regjistruar në shkollë të rregullt ditore 

 

 
Nxënësit që duan të rikthehen përsëri për diplomim 
brenda tre vitesh, ose më pak, duhet të regjistrohen 
në  Shkollën e Mesme të Përshpejtuar. 

Nxënësit e interesuar duhet: 
        Të jenë në moshën 15-21 vjeç 
        Të jenë së paku dy vite pas në shkollë 
        Të kenë marrë 13.5, ose më pak kredite të shkollës së mesme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Vendet e Zhvillimit të EOP mund 

të ndryshojnë. 

Informacion: 
Gateway to College 

1700 Spring Garden Street, Room W4-5 
Philadelphia, PA 19130 

Tel: 215-751-8540; Email: gateway@ccp.edu 

                          Informacion: 
EOP Office 

School District of Philadelphia 
440 N. Broad St. 

2nd Floor, Portal A 
Philadelphia, PA 19130 

 

     PROGRAMET E 
PËRSHPEJTUARA  TË  
SHKOLLËS SË MESME 

 

 
 

PROGRAMI I Opsioneve 
Mësimore (EOP) 

 

RRUGA PËR KOLEGJ është Në Kampusin kryesor të 
“Community College” të Filadelfias. Ky është një program 
i dyfishtë, që lejon nxënësit, të cilët e kanë lënë shkollën 
të marrin diplomën e shkollës së mesme dhe njëkohësisht 
edhe kredite për kolegj. 

               Nxënësit e interesuar duhet: 
• Të jenë në moshën midis 16-21 vjeç 
• Të plotësojnë kërkesat e diplomimit përpara se të 

arrijnë moshën 22 vjeç 
• Të kenë jo më shumë se 21 kredite të shkollës së 

mesme 
• Të demonstrojnë aftësi në lexim në nivelin e klasës 

së 8_të, ose më lart 
• Të jetojnë në Filadelfia 
• Të ndjekin një sesion orientimi në CCP dhe të 

plotësojnë një aplikim 
 

T l ti  d I t t ti  C t  (11/2017)           R t C t  B h  (S i h) 

Translation and Interpretation Center (11/2017)          Re-engagement Center Brochure (Albanian) 
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