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DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS 
Zyra e Programeve dhe Kurrrikulës Shumëgjuhëshe  

440 North Broad Street, Suite 251 

Philadelphia, PA  19130 

                          Telephone: 215-400-4240 

 

Standardet e Programit për Shërbimet e Nxënësve që Mësojnë Anglisht  (ELLs) 
 

Praktikat më të mira 

 

Nxënësit do të vlerësohen, fillimisht dhe në mënyrë të vazhdueshme, për të përcaktuar 

nivelin e tyre të gjuhës angleze, duke përdorur metodat e vlerësimit më efektive. 

 

Nxënësit do të vlerësohen, duke përdorur  tregues të shumtë gjatë kohës, për të përcaktuar 

performancën e shkollës së tyre në raport me standardet e Drejtorisë Arsimore dhe ato të 

Shtetit. Përshtatjet do të bëhen në procesin e vlerësimit, dhe në përdorimin e vlerësimeve 

në lidhje me çështje të tilla si promovimi dhe diplomimi, për të siguruar që studentët nuk  

penalizohen padrejtësisht, për shkak të mungesës së gjuhës angleze. 

 

Nxënësit do të kenë qasje në një program të ESOL (Anglishtja për Folësit e Gjuhëve të 

Tjera),  ose udhëzim në dy gjuhë, që përdor metoda mësimore me efektivitet të provuar. 

Në vazhdim për ata do të mundësohen dhe programe të lëndëve mësimore që janë 

komunikuar në gjuhën që nxënësit mund ta kuptojnë dhe në modalitete të  përshtatshme 

për aftësitë e nxënësve në anglisht. 

 

Një shumëllojshmëri e modeleve të programit do të jetë në dispozicion për të plotësuar 

nevojat e ndryshme të nxënësve, por të gjitha do të jenë projektuar për të mundësuar 

nxënësit, që të fitojnë aftësi gjuhësore të Anglishtes në fushat shoqërore dhe akademike 

dhe të arrijnë standardet akademike të Drejtorisë dhe ato shtetërore. Programet do të jenë 

në dispozicion për kohë të mjaftueshme për të mundësuar nxënësit të zhvillojnë aftësi, do 

të jenë të përshtatshme për një shkrim e këndim të pasur dhe do të ofrojnë mbështetje 

mësimore në gjuhën amtare, nëse është e nevojshme për të arritur standardet. 

  

Nxënësit do të kenë qasje të barabartë për të gjitha programet e tjera mësimore dhe 

shërbimet në dispozicion për bashkënxënësit, që kanë anglishten si gjuhë të tyre (p.sh. 

komunitetet e vogla të të mësuarit, shkollat magnet, programe të veçanta, aktivitete jashtë 

programit), dhe për të marrë ndihmë dygjuhësore, përkthime dhe shërbime  të tjera, për të 

siguruar që ata të marrin pjesë në mënyrë domethënëse në të tilla programe dhe aktivitete. 

 

Nxënësit do të kenë qasje të barabartë në të gjitha shërbimet e mbështetjes për studentët e 

tjerë (duke përfshirë, psh. shërbimet e këshillimit). Ndihmë dygjuhësore do të jepet deri 

në masën e nevojshme për të siguruar që nxënësit mund të përfitojnë nga shërbimet 

ndihmëse të ofruara njësoj si bashkëmoshatarët e tyre. 

 

Këto standarde zbatohen edhe në shërbimet për nxënësit me aftësi të kufizuara, përveç 

rasteve, që një ekip IEP (duke përfshirë edhe një mësues të ESOL ose Manaxher 

Shumëgjuhësh), vendos për nxënës të veçantë largimin nga këto kërkesa. 
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Efektiviteti i programit do të shqyrtohet dhe adresohet nëpërmjet analizave të 

vazhdueshme të të dhënave të zbërthyera, identifikimin dhe përhapjen e arritjeve dhe 

ndërhyrjen, kur programet e shkollave dhe modelet nuk e demonstrojnë përparim. 

 

Komunikimi me Prindërit 

 

Njoftimet për prindërit, për aktivitetet  në mbarë Drejtorinë do të përkthehen në gjuhët 

amtare të folura nga së paku gjashtë grupet kombëtare më të mëdha të nxënësve. 

 

Të gjithë prindërive do t’u ofrohen shërbimet e përkthimit dygjuhësh, që kanë të 

nevojshme për të kuptuar njoftimet si prindërit e tjerë dhe për të marrë pjesë në mënyrë 

efektive në të gjitha çështjet e rëndësishme për fëmijët e tyre. Shembuj janë: njoftimet 

dhe takimet në lidhje me rregullat e shkollës dhe procedurat, takimet për dëftesat, 

kërkesat e testimit dhe promovimit, aktivitetet jashtëshkollore dhe qeverisjen e shkollës. 

 

Prindërit dhe familjet do të inkurajohen për të mbështetur zhvillimin më së pari në shkrim 

dhe lexim   

 

Prindërit do të marrin njoftim të paktën një herë në vit rreth Standardeve të Programit, 

dhe ekzistencën e një proçesi, që prindërit mund ta përdorin nëse ata janë të pakënaqur 

me shërbimet e ofruara për ata ose fëmijët e tyre. Proçesi do të përfshijë të drejtën për të 

paraqitur shqetësimet tek drejtori; nëse janë të pakënaqur, për të paraqitur këto 

shqetësime te një person i caktuar jashtë shkollës të fëmijës së tyre, dhe, nëse ende janë të 

pakënaqur, shqetësimet t’i paraqesin te një person i caktuar në Zyrën e Shefit Akademik. 

Personeli i Drejtorisë pjesëmarrës në këtë proces, do të flasin gjuhën amtare të prindërve, 

ose të kenë qasje në shërbime adekuate të përkthimit. 

 

Personeli 

 

Drejtoria Arsimore, shkollat dhe  njësitë e saj administrative, do të bëjnë përpjekjet 

maksimale të mundshme për të rekrutuar, punësuar dhe mbajtur personel të kualifikuar të 

mjaftueshëm, duke përfshirë personelin dygjuhësh, për të siguruar, që këto të drejta mund 

të plotësohen për të gjithë nxënësit dhe prindërit, të cilët janë Nxënës që Mësojnë 

Anglisht (ELL). 

 

Drejtoria Arsimore, shkollat dhe  njësitë e saj administrative, do të përcaktojnë kriteret e 

aftësive dhe njohurive të nevojshme për çdo kategori të personelit (përfshirë, për 

shembull, paraprofesionalët, mësuesit, këshilltarët, administratorët, drejtuesit mësimorë, 

zyrën qendrore dhe anëtarët e Bordit), të cilët janë të përfshirë në mësimin e  Nxënësve 

që Mësojnë Anglisht(ELL), dhe të përcaktojë llojet dhe sasinë e aktiviteteve me kriter, të 

nevojshme për zhvillimin, ruajtjen dhe përmirësimin e këtyre aftësive. 

 

Drejtoria Arsimore, shkollat dhe  njësitë e saj administrative, do të ofrojnë programe për 

zhvillimin profesional për të siguruar  se një personel i tillë, në mënyrë të vazhdueshme 

merr njohuri të mjaftueshme për realizimin e detyrave të caktuara. 

 

 

 


