PROVIMET/
Gjuhët e
Vlefshme

Prova e
Dygjuhësisë

Rrugët
1. Mësimet e Kurseve & Testi:
3+ vite në kursin e Gjuhëve të
Huaja & Testi i Gjuhëve të
Huaja (3+AP, 5+ IB ose
600+SAT).
2 Vetëm Testi: VetëmTesti i
Gjuhëve të Huaja me rezultate
më të larta (4+AP ose 700+SAT).
3. Transkriptet e Huaja:
Rekordet shkollore nga vendi
Amë, jo më të herëshme se klasa
e 6të, përfshirë 3+ vite në artet
gjuhësore të ndryshme nga
Anglishtja, me një mesatare “B”,
ose më lart.

Na dërgoni Email në
sealofbiliteracy@philasd.org
nëse dëshironi një Formular
që ju Intereson

_____________
Shkolla e Mesme


Ju lutemi sigurohuni, që
provimi të cilin ju planifikoni të
merrni (Advanced Placement,
IB or SAT), është edhe në gjuhën
në të cilën dëshironi të testoheni.
Nëse gjuha juaj nuk është
listuar më sipër, Zyra jonë do të
japë një vlerësim

Drejtoria Arsimore e Filadelfias
Zyra e Programeve dhe
Kurrikulës Shumëgjuhëshe
(OMCP)
215-400-4240

Kërkesat e gjuhës
angleze
3.0+

Ҫ farë është Prova e
Njohjes?
Prova e njohjes së dygjuhësisë është një
njohje e dhënë nga shkolla, drejtoria, ose

GPA e Përgjithëshme 3.0+ me “B”, ose
më lart në të gjitha klasat e Anglishtes në
vitet e klasave nga e 10ta deri 12të

zyra e edukimit të kontesë që i njihet
nxënësve të cilët kanë studjuar dhe kanë
fituar aftësi, në dy, ose më shumë gjuhë me
përfundimin e shkollës së mesme.

Kush është i vlefshëm
për këtë Njohje?
Nxënësit që plotësojnë kriteret e
përshkruara në këtë broshurë, në lidhje me
aftësitë e tyre në gjuhën Angleze dhe në një
gjuhë tjetër veç Anglishtes. Njohjet e

Synimi është të ndihmojë nxënësit të
njohin, që të qenit me dy gjuhë, është një
vlerë dhe që të ofrojë motivim për ata të
jenë të suksesshëm në shkollë. Një tjetër
objektiv i rëndësishëm është të lidhë
nxënësit dygjuhësh me punëdhënësit
potencialë. Të qënit me dygjuhë shpesh
mund të jetë një përfitim i dukshëm

Translation and Interpretation Center (12/2017)

Kërkesat e gjuhëve të
tjera veҫ anglishtes:
Ju do të keni 3 rrugë të ndryshme për
të demonstruar aftësinë tuaj në
gjuhën që ju e keni të preferuar. Ju

mund të zgjidhni njërën rrugë dhe
të plotësoni të gjitha kërkesat

Dygjuhësisë, janë për të gjithë
nxënësit, që zotërojnë standardin
mësimor të Anglishtes dhe të një gjuhe
tjetër .

Dhe
“I Aftë” në testin Keystone për Letërsinë
ose 4.5+ në testin e fundit ACCESS
(version i testit të shkollës së mesme)

Ky aplikim është edhe në llogarinë tuaj të

përpara diplomimit.

Naviance
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