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DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 

ZYRA E PRANIMIT DHE CAKTIMIT Të NXENëSVE 
2017-2018- Proçesi i Zgjedhjes së Shkollës- Përmbledhje 

 
Drejtoria Arsimore e Filadelfias do të pranojë aplikime online për Proçesin e Zgjedhjes së Shkollës, nga data 29 Shtator 

deri në datën 13 Nëntor, ora 5 PM. Proçesi i zgjedhjes së Shkollës, është për nxënësit dhe familjet, të cilët dëshirojnë të 

aplikojnë në një shkollë jashtë zonës së tyre, për pranim në klasat K-12, për muajin Shtator  2018.  Ju lutemi ndiqni hapat 

e mëposhtëm për plotësimin e një aplikimi.   

 

HAPI 1- Shkoni në: schoolselect.philasd.org 

 

HAPI 2- Zgjidhni butonin për nxënësin: Nxënës i Drejtorisë Arsimore, Ose jo nxënës i Drejtorisë Arsimore. 

 

 

 

 

 

 

HAPI 3a- (AKTUALISHT NXENËS I DREJTORISË) 

Një aplikim mund të dërgohet në dy mënyra.   

 

 1. Përmes “Student Portal” – Juve do t’ju duhen ID e nxënësit dhe fjalëkalimi. 
2. Përmes “Parent & Family Portal” -  Prindërve do t’ju duhet të regjistrohen për një 

llogari në portal, në mënyrë që të marrin pjesë në proçesin e aplikimit për 

zgjedhjen e shkollës.   
3. Nxënësit dhe familjet mund të bëjnë ndryshime në aplikimin e tyre deri në orën 

5:00 PM të datës 13 Nëntor.  

4. JU LUTEMI VINI RE: Drejtoria Arsimore do të përdorë modifikimin e fundit si 

aplikim të nxënësit.   
5. Të gjitha njoftimet do të shpallen në Portalet “Student and Parent Portals”, 

përfshirë vendimin e shkollës (Miratuar, Mos-miratuar, Listë pritje).   
 

HAPI 3b- (AKTUALISHT JO-NXENËS I DREJTORISË) 

 

 1. Plotësoni aplikimin.   
2. Me dërgimin e aplikimit, ai nuk do të mund të modifikohet. Ju lutemi 

sigurohuni që i gjithë informacioni është i saktë dhe i plotë përpara se të shtypni 

butonin.   
3. JU LUTEMI VINI RE: Nëse janë plotësuar shumë aplikime për të njejtin 

nxënës, Drejtoria Arsimore do të përdorë aplikimin e fundit të plotësuar. Të 

gjitha aplikimet e mëparëshme do të fshihen. 
4. Aplikantët që nuk janë nxënës të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias duhet 

të ofrojnë Transkripte të të Dhënave të Nxënësit dhe kopje të të gjitha të 

dhënave të vitit të mëparshëm, për të GJITHA shkollat e mesme me 

kërkesa pranimi. Për informacion më specifik, shikoni uebsajtin. 

5. Të gjitha njoftimet do të dërgohen në adresën e emailit të ofruar, 

përfshirë vendimin e shkollës (Miratuar, Mos-miratuar, Listë pritje).   

Uebsajti i Zgjedhjes së Shkollës, schoolselect.philasd.org, do të përmbajë edhe burimet e mëposhtëme: 

1. Drejtoria e Shkollës së Mesme të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias 

2. PSSA Conversion Chart 

3. Lista e Shkollave Fillore dhe Tetëvjeçare të Zonës 

??Pyetje??- (email) schoolselect@philasd.org ose (telefon) 215-400-4290 
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