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MOSDISKRIMINIMI POLITIKA : The Philadelphia E & T Karta High School nuk 
diskriminon në bazë të racës, fesë, ngjyrës, origjinës kombëtare, gjinisë, orientimit 
seksual, identitetit gjinor , ose aftësisë së kufizuar në ofrimin e arsimit apo qasje në 
përfitimet e shërbimeve arsimore, aktivitete, ose programeve në përputhje me Titullin VI 
të Ligjit për të Drejtat Civile të vitit 1964 të ndryshuar, Titulli IX i Ndryshimeve Arsimore 
të 1972, Seksioni 504 i Aktit të Rehabilitimit të 1973 i ndryshuar, dhe Titulli II i Aktit të 
Amerikanëve me Aftësi të Kufizuara.  

Marrëveshja kontraktuale : Ky doracak përbën një kontratë të shkollës me prindërit 
dhe nxënësit. Juridiksioni shkollor në akademikë dhe sjellje është i detajuar në manual, 
por jo i kufizuar në të. Politikat shtesë të zhvilluara nga administrata e Shkollës së 
Mesme Philadelphia E&T janë në Manualin e Politikave dhe Procedurave të 
Studentëve. Juridiksioni i shkollës nuk është i kufizuar në orët e shkollës ose pronën e 
shkollës. Do sjellje në të cilën mund të ndikohet reputacioni i shkollës është nën 
juridiksionin e shkollës.  

Përmbajtja e këtij manuali ndahet në katër (4) seksione:  
1. Informacione të përgjithshme të 
shkollës / Politikat 2. Politikat e 
Shërbimeve Studentore 
3. Politikat Akademike 
4. Politikat e teknologjisë  

Administrata e Shkollës së Mesme të Philadelphia E&T rezervon të drejtën të 
bëjë shtesa dhe / ose ndryshime në manualin e studentëve gjatë vitit 
shkollor. Nëse bëhen plotësime dhe / ose ndryshime gjatë këtij viti shkollor, ato 
ndryshime do t'u komunikohen studentëve dhe familjeve dhe do të postohen në 
faqen e internetit të shkollës dhe ndryshimet e duhura do të bëhen në manualin 
online të studentëve që gjendet në faqen e internetit të shkollës. . Nëse manuali 
që u shpërndahet studentëve bie ndesh me atë që u postua në manualin online të 
studentëve në faqen e internetit, versioni në internet merr precedentin. Njoftimi i 
duhur do t'ju komunikohet përmes metodave tona të komunikimit në 
shkollë, është përgjegjësia juaj që të vazhdoni të azhurnoni me çdo dhe të gjitha 
ndryshimet e bëra në manualin online të studentëve duke monitoruar në faqen e 
internetit të shkollës.  

www.petchs.org  
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PJESA 1: INFORMACION / POLITIKA E P GRGJITHSHME 
SHKOLLORE  

A. INFORMACION 
SHKOLLOR  

RRETH NESH: E themeluar në 2002 nga Vëllazëria Ndërkombëtare e Punëtorëve 
Elektrikë, Unioni Lokal 98, Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia Shkolla e Mesme 
ofron një përvojë gjithëpërfshirëse të shkollës së mesme për 600 studentë. Shkolla jonë 
është e vendosur në mes të Qendrës së qytetit të Filadelfisë, një bllok larg 
qytetit. Vendndodhja e qytetit tonë Qendër lejon studentë nga e gjithë Filadelfia të 
ndjekin shkollën tonë. Qëllimi ynë është të përgatisim studentët tanë për të hyrë në 
fushat e karrierës së zgjedhjes së tyre në mënyra të ndryshme, qoftë përmes ndjekjes 
së praktikës në IBEW Local 98, frekuentimit në kolegje dy ose katër vjeçare, punësim të 
drejtpërdrejtë në ato industri pas diplomimit, ose ndonjë kombinim të atyre shtigjeve.  
Philadelphia E&T i përgatit studentët të bëhen studentë të përshtatshëm për motive, të 
sigurt, të aftë teknikisht, të disiplinuar, të shëndoshë akademikisht, me moshë / 
klasë. Programi ynë arsimor vazhdon të dalë si një ofertë unike në zonën e 
Philadelphia-një Program i Arsimit Kooperativ, gur themeli, me studentë që marrin pjesë 
në përgatitjen e kolegjit dhe karrierës në masa të barabarta. Një element kryesor i 
programimit tonë është të ndihmojmë studentët tanë të zhvillojnë aftësitë e nevojshme 
për t'u bërë udhëheqës në vendin e punës, si dhe në komunitet.  
Bordi i Trustees TAKIMEVE: Philadelphia E & T Bordi i Trustees zakonisht mblidhet 
në 8 të premteve në ndërtesën e shkollës (* Takimet mund të mbahen nëpërmjet 
telekonferencës për shkak të kufizimeve të shëndetit publik, njoftimi i kësaj do të 
reklamohen dhe postuar në faqen e internetit të shkollës ), një herë në muaj; datat e 
takimit përfshihen në kalendarin e mbyllur dhe reklamohen në Filadelfia Daily News dhe 
në faqen e shkollës. Të gjitha mbledhjet e Bordit janë gjithmonë të hapura për publikun, 
pavarësisht nëse takimet janë të personalizuara ose në internet. Prindërit ose ndonjë 
anëtar i publikut që duan të flasin me Bordin mund ta bëjnë këtë duke ndjekur politikën 
e Bordit:   
Për t'u regjistruar për të folur në mbledhjen e Bordit të Besuar të Shkollës së 
Mesme në Filadelfia E&T, duhet të ndiqet procedura e krahut: 
Bordi njeh vlerën për qeverisjen e shkollës për komentet e publikut mbi çështjet 
arsimore dhe rëndësinë e përfshirjes së anëtarëve të publikut në mbledhjet e Bordit. 
Individët janë të ftuar të regjistrohen për të folur para takimit jo më vonë se (03:00) duke 
thirrur shkollën ose duke plotësuar formularin në internet në ditën paraprake të një 
mbledhjeje të Bordit, dhe të regjistrohen në emrin e tyre dhe nuk duhet të rishikohen në 
emër të dikujt tjetër; 
 Individët që regjistrohen duhet të identifikojnë temën në të cilën ata synojnë të 
kërkojnë Këshillin e Fondit të Filmitelisë E&T HS;   
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Individët mund të flasin për jo më shumë se tre minuta; 
Jo më shumë se gjashtë individë në të njëjtën anë të një çështje do të lejohen të flasin, 
megjithëse një numër i pakufizuar individësh mund të lënë komente me shkrim për 
Bordin e Administratorëve të Shqyrtimit;   
Individët do të përjashtohen nga rregulli dhe do t'u kërkohet të largohen nga mbledhja 
nëse na njohin ndonjë gjuhë vulgare ose të përditshme. 
Folësit e studentëve do të jenë me përparësi dhe normalisht do të flasin së pari . 
  
PROGRAMI I ARSIMIT BASHKPUNIMOR: Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia 
ka një program gatishmërie në karrierë për studentët në vitin e tyre të vjetër. Studentët 
do të vendosen në punë dhe do të punojnë një pjesë të ditës së tyre shkollore për një 
semestër. Kjo përvojë përfshin vendosjen në punë, monitorimin dhe trainimin . (* 
Programi i Edukimit Kooperativ dhe kërkesat e tij mund të ndryshohen për shkak të 
udhëzimit të shëndetit publik COVID-19.) 
MARSIMI I BAZUAR-BAZED: Studentët gjatë vitit të tyre të lartë do të kenë mundësinë 
të regjistrohen për kurse në lokacione jashtë vendit, disa nga këto kurse të bazuara në 
grupe janë: IBEW Lokale 98, Përgatitja e Industrisë Elektrike, Muzeu Porti i Pavarësisë 
SAILOR STEM Boatbuilding, College College Regjistrimi i dyfishtë, dhe më shumë . (* 
Programet e mësimit të bazuar në grup dhe kërkesat e tij mund të ndryshohen për 
shkak të udhëzimit të shëndetit publik COVID-19.) 
DITET E FUQUESHME T IN UDHZUESIT: Ditët fleksibël të udhëzimeve janë 
Departamenti i Arsimit i aprovuar nga Drejtoria e Arsimit në të cilën një shkollë përdor 
një metodë alternative për të dhënë udhëzime nëse krijohet rrethana që parandalon 
mësimin në mënyrë të zakonshme. Këto ditë mund / nuk mund të jenë reciproke 
ekskluzive për Planin e Mësimit nga larg, si pjesë e Planeve Akademike COVID-19.  
DEKLARATA E MISIONIT : Misioni i shkollës së mesme të Kartës E Philadelphia është 
të zhvillojë aftësitë në të gjithë studentët, në mënyrë që ata të jenë të punësueshëm në 
industritë e teknologjisë së lartë të shekullit XXI, duke siguruar secilës prej tyre një 
themel të fortë në kurrikulën kryesore lëndët akademike - Matematikë, Arte dhe 
Shkencë, Gjuhë Botërore, Shkencë Sociale dhe Kulturë Botërore.  
KOMUNIKIMI / INFORMACIONI I PRINDS: Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia 
dëshiron të mbajë kontakte me prindërit / kujdestarët e studentëve tanë. Kemi shumë 
modalitete të kontaktit me prindërit. Ekziston një Sistem Informacioni Shkollor, 
PowerSchool. Prindërit / kujdestarët kanë aftësinë të vazhdojnë me notat dhe 
frekuentimin e fëmijës tuaj duke përdorur emrin e përdoruesit individual dhe fjalëkalimin 
e lëshuar për ju me listën e fëmijës tuaj. Për më shumë informacion në lidhje me këtë 
mjet të dobishëm, ju lutemi kontaktoni Zyrën e Akademikëve në 267-514-1823 Zgjatja 
221. Mund të hyni në PowerS School për Prindërit nga faqja jonë në faqen elektronike 
në www.petchs.org. Trajnimet për prindërit ofrohen gjatë gjithë vitit, ju lutemi vazhdoni 
të kontrolloni kalendarin tonë në faqen tonë të internetit www.petchs.org .  
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Një sistem automatik i thirrjeve dhe e-mail do të përdoret për të azhurnuar 
pjesëmarrjen, disiplinën dhe ngjarjet e ardhshme të studentëve. Ju lutemi sigurohuni që 
të mbani informacionin e azhurnuar demografik në skedar.  
MEMSIMI I REMOTES : Mësimi i largët do të nxirret aq sa është e 
nevojshme si përgjigje ndaj krizës së paparë të shëndetit publik COVID-
19. Vazhdimësia e Planit të Edukimit të aprovuar nga Bordi i Mirëbesimit 
përfshin mësimin në distancë për të gjitha klasat, qoftë të mbështesin ose të 
zbatojnë programin tradicional të shkollës, siç diktohet nga të dhënat e 
shëndetit publik në komunitet dhe udhëzimet nga zyrtarët qeveritarë. Plani i 
vazhdimësisë së arsimit përfshin si opsionet në internet ashtu edhe ato 
offline . Studentdo student në Philadelphia E&T ka pajisjen e tyre elektronike 
personale të caktuar për ta, studentët të cilët kanë nevojë për ndihmë për të 
hyrë në internet në shtëpinë e tyre duhet të komunikojnë me shkollën për t'i 
mbështetur ata në qasjen në mësimin në distancë.  
  
FJALA SHKOLLORE: Ngjyrat tona shkollore janë blu dhe të kuqe. Nuskë 
jonë është Karikuesi.  
Qendra e Mësimit të Komunitetit të Shekullit 21 : Shkolla jonë ofron 
një program falas shkollor pas shkollës dhe studentëve, i financuar plotësisht ose 
pjesërisht nga Departamenti i Edukimit në Pensilvani. Partnerët e Programit përfshijnë: 
Shoqatën Atletike të Eduard O'Malley, Shkollën Ndërprokiale të Shën Marisë, PSE 
Rrjetin e Mediave Publike.  

B. SIGURIA SHKOLLORE 

Siguria e studentëve është e një rëndësie të jashtëzakonshme për ne në Shkollën e 
Mesme të Kartës E Philadelphia. Shkolla jonë është e përkushtuar për të siguruar 
sigurinë e nxënësve në ndërtesën e shkollës. Ekipi ynë i Shërbimeve Studentore përdor 
mbi pesëdhjetë kamera mbikëqyrje, zbulimin e metaleve dhe skanimin e 
gishtërinjve . Ne gjithashtu kemi aprovuar procedurat e urgjencës dhe marrëveshjet e 
bashkëpunimit me Policinë e Filadelfisë dhe departamentet e zjarrit. Shkolla gjithashtu 
ka përgatitur një plan Shëndetësor / Sigurie për miratim nga Bordi i Administratorëve, 
pasi lidhet me sigurinë e shkollës për shkak të COVID-19. Një kopje e planit 
Shëndetësor / Siguri do të postohet publikisht në faqen e internetit të shkollës.  
POLITIKA ANTI BULLUES: Shkolla e Mesme e Kartës së Philadelphia ndalon 
veprimet e ngacmimit, frikësimit ose ngacmimit. Një mjedis i sigurt dhe civil në shkollë 
është i nevojshëm që nxënësit të mësojnë dhe të arrijnë standarde të larta 
akademike. Ngacmimi, frikësimi ose ngacmimi, si ndërprerje të tjera ose sjellje të 
dhunshme, është sjellje që prish si aftësinë e nxënësit për të mësuar, ashtu edhe 
aftësinë e shkollës për të edukuar nxënësit e saj në një mjedis të sigurt; dhe meqenëse 
nxënësit mësojnë me shembull, administratorët e shkollës, fakulteti, stafi dhe vullnetarët 
duhet të lavdërohen për demonstrimin e sjelljes së duhur, trajtimin e të tjerëve me 
civilizim dhe respekt dhe refuzimin për të toleruar ngacmimin, frikësimin ose 
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ngacmimin. Politika mund të lexohet në tërësi në internet, së bashku me burime shtesë 
në: http://www.petchs.org/student_service/student_service/cyber_bullying  
  
PROCEDURAT E EMERGJENC : S : Shenjat sigurohen në secilën klasë me 
procedurat e urgjencës. Philadelphia E&T ka hartuar me kujdes një plan për një sërë 
situatash emergjente dhe / ose krize. Procedurat për këto plane përfshijnë evakuimin, 
bllokimin, strehimin në vend, emergjencat mjekësore dhe planet e tjera në rast të 
urgjencës. Procedurat do të rishikohen me të gjithë nxënësit në të gjitha shkollat, si 
pjesë e planit mësimor në fillim të vitit shkollor dhe do të praktikohen në formën e 
stërvitjeve gjatë gjithë vitit shkollor.  
Skanimi i gishtave : Një mjet për skanimin e gishtërinjve mund të përdoret për të 
përpunuar studentët në mëngjes. Ky sistem do të na ndihmojë të rregullojmë 
procedurat tona në mëngjes. Philadelphia E&T do të rishikojë të gjitha rekomandimet e 
dhëna nga autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me udhëzimin e 
shëndetit publik COVID-19 kur përcakton përdorimin e duhur. 
DETYRIM METAL: Të gjithë individët që kërkojnë hyrje në Shkollën e Mesme të Kartës 
E Filadelfia E&T do të hyjnë brenda një procesi të kontrollimit të zbulimit të 
metaleve. Alarmdo alarm do të bëjë që një individ të drejtohet për t'u zhvendosur në një 
zonë sekondare të kontrollit, ku individi mund të identifikojë sendin i cili po bën që alarmi 
të fiket dhe do të ketë mundësinë që të përsëritet përsëri ose të kontrollohet duke 
përdorur një dorezë të mbajtur nga stafi i shkollës. Philadelphia E&T do të rishikojë të 
gjitha rekomandimet e dhëna nga autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në 
lidhje me COVID-19 kur përcaktojnë përdorimin e duhur. Politika e detajuar e zbulimit të 
metaleve është në dispozicion në faqen e shkollës sonë 
në http://www.petchs.org/student_service/student_service/student_handbook . Anydo 
kontrabandë me personin e individit që kontrollohet është subjekt i konfiskimit 
dhe policia lokale do të njoftohet.   
KONTAKTI I PRINDS: Në rast të një pushimi emergjence ose urgjence, ne do t'ju 
njoftojmë, ju lutemi sigurohuni që kemi aktualizuar demografinë. Nëse ndryshoni 
demografinë tuaj, ju lutemi njoftoni zyrën tonë të shërbimit studentor. Nëse nuk doni që 
fëmija juaj të pushohet nga puna vetë përmes SEPTA, mund të kontaktoni zyrën tonë 
të shërbimit studentor.  
Kërkimi dhe konfiskimi: Bordi pranon nevojën për të balancuar interesat e intimitetit të 
një studenti me interesin e shkollës për të siguruar një mjedis të sigurt dhe efektiv të 
mësimit. Kërkimet e studentëve dhe prona e studentit mund të kryhen kur ekzistojnë 
arsye të arsyeshme për të dyshuar për një kërkim, të dëshmojnë se studenti ka shkelur 
rregullat e shkollës. Të gjitha kontrollet do të jenë të arsyeshme dhe sa më pak intruzive 
të jetë e mundur. Të gjitha dollapët / dollapët janë dhe do të mbeten pronë e 
shkollës. Studentët inkurajohen t'i mbajnë dollapët / dollapët e tyre të mbyllur dhe të 
mbyllur kundër sulmit nga studentë të tjerë. Asnjë student nuk mund të përdorë dollapin 
/ dollapin si depozitë për një lëndë ose objekt i cili është i ndaluar ose që përbën një 
kërcënim për shëndetin, sigurinë ose mirëqenien e banorëve të shkollës ose vetë 
shkollës. Bordi rezervon të drejtën të autorizojë punonjësit e tij që të inspektojnë 
dollapin / kabinetin e një studenti, kur një punonjës i tillë ka një dyshim të arsyeshëm se 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.petchs.org/student_services/student_services/student_handbook
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dollap me kyç / kabinet përdoret për ruajtjen e kontrabandës, një substancë ose objekti, 
posedimi i të cilit është i paligjshëm, ose ndonjë material gjë që paraqet rrezik për 
sigurinë dhe rendin e mirë të shkollës.  
K CHRKESA TEMPERATURA : Si pjesë e Planit të Shëndetit / Sigurisë së shkollës në 
lidhje me krizën e shëndetit publik COVID-19, personat që hyjnë në institucionin 
shkollor do t'i nënshtrohen një kontrolli të temperaturës duke përdorur një termometër 
pa kontakt. Persondo person që ka ethe (udhëzimet për CDC tregojnë 100.4 si ethe) do 
të ndalohet të hyjë në institucion dhe infermierja e shkollës ose personi i caktuar 
administrativ do të ndjekë procedurat e shëndetit / sigurisë në lidhje me udhëzimet e 
kontaktit dhe të izolimit.   
  

  

  

  

C. PROCEDURAT E EMERGJENC ANDS DHE VLERAT SHKOLLORE 

PROCEDURAT E EMERGJENC : S : Philadelphia E&T ka procedura të hollësishme 
për një sërë incidentesh të mundshme. Një plan i detajuar i evakuimit kërkon që të 
gjithë individët të largohen nga ndërtesa. Në mënyrë tipike këto përdoren për ndërtimin 
e urgjencave; studentët rreshtojnë perimetrin e trotuarit përgjatë rrugës nga ndërtesa 
ose Sheshi Qendra e Bashkisë së Qytetit, nëse duhet të duhet të evakuohemi në një 
vend më të largët. Ne kemi tre nivele të Bllokimeve që përdoren për një sërë arsyesh 
nëse studentët duhet të mbeten në vendin e tyre aktual. Një përmbledhje e shkurtër e 
bllokimeve tona janë si më poshtë: Një mbyllje e nivelit 1 nuk tregon kërcënim dhe dyert 
në klasë mund të mbeten të hapura; Një mbyllje e nivelit 2 tregon që nuk dihet nëse 
ekziston një kërcënim i mundshëm, dyert duhet të mbyllen / mbyllen. Një Bllokim i 
Nivelit 3 tregon se ekziston një kërcënim aktiv i njohur. Mësuesit duhet të mbyllin dhe 
mbyllin dyert dhe studentët duhet të heshtin dhe jashtë dritares dhe 
dyerve. Vendndodhja jonë e mbledhjes së urgjencës së takimit është në Sheshin 
Qendër të Bashkisë, nëse duhet të mblidhemi së bashku jashtë Rrugës së Gështenjës 
1420-22. Planet tona të ribashkimit mund të përfshijnë kontaktimin e familjeve përmes 
portaleve të ndryshme. Ju lutemi sigurohuni që kemi azhurnuar numrat e telefonit për 
prindërit / kujdestarët.  
MBYLLJET SHKOLLORE dhe HAPJET E DHNUAR: Mbyllja e shkollës dhe hapjet 
me vonesë njoftohen në rrjetet sociale të mediave / shkollave (p.sh. Facebook dhe 
Twitter), si dhe në sistemin tonë të automatizuar të thirrjeve dhe e-mailave. Theshtë 
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përgjegjësi e studentit dhe prindërve të monitorojnë mbylljet e shkollave. Numri i 
mbylljes së shkollës së Philadelphia E & T është 110.  

D. SH HENDETI STUDENT 

Philadelphia E&T është e përkushtuar për mirëqenien gjithëpërfshirëse të studentëve 
tanë. Zyra e Shërbimeve Studentore është pika e kontaktit për fushat në lidhje me 
shëndetin e studentëve. Philadelphia E&T do të rishikojë të gjitha rekomandimet e 
dhëna nga autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 ose 
urgjencat e tjera të shëndetit publik kur përcaktojnë veprime ose modifikime të 
përshtatshme të programit. 

COVID-19 

CDC rekomandon "izolimin" e personave të sëmurë, që është një hap më larg se 
"karantina". Studentdo student i cili ndjehet i sëmurë nxitet të përmbahet nga ardhja në 
shkollë. Philadelphia E&T është e përgatitur për të trajtuar sëmundjet në 
kampus. Philadelphia E&T është e përgatitur të monitorojë të gjithë individët përpara se 
të hyjnë në ndërtesë. Individualdo individi që shfaq simptoma të mundshme COVID-19 
do t'i refuzohet hyrja. Zhvillimi profesional për stafin e shkollës do të ofrohet për t'i 
mbështetur ata në identifikimin e simptomave COVID-19 ndërsa studentët janë në 
ndërtesë. Kushdo që shfaq simptoma të COVID-19 do të izolohet derisa të arrijë 
transporti ose aranzhime të tjera. Studentdo student i cili është dërguar në shtëpi për 
shkak të simptomave COVID-19 ose ndonjë student që është diagnostikuar me COVID-
19, duhet të komunikojë me Zyrën e Shërbimit Studentor, të izolohet për 14 ditë dhe 
inkurajohet të paraqesë rekomandimin nga një mjek përpara se të pranojë ripranimin në 
Philadelphia E&T.     
SH SERVRBIMET USHQIMORE : Studentët mund të hyjnë në ndërtesë duke filluar në 
orën 7:00 të mëngjesit Studentët që dëshirojnë të hanë mëngjes ose që sjellin mëngjes 
duhet të shkojnë direkt në lokal, të hanë mëngjesin e tyre, dhe në 07:40 të mëngjesit do 
të pushohen nga shtëpia e tyre. Dreka do të shërbehet edhe në lokal; dhe në çdo kohë, 
studentët pritet të veprojnë në mënyrë të pjekur, dinjitoze dhe të rregullt. Darka e Ftohtë 
ofrohet si pjesë e Programit tonë të Qendrës së Mësimit të Komunitetit të Shekullit 21 
nga ora 3:00 e mëngjesit - 03: 30. Të gjitha shërbimet ushqimore janë falas për të gjithë 
studentët çdo ditë. 
Philadelphia E&T punon në bashkëpunim me Rrethin Shkollor të Filadelfia për të 
siguruar ushqim për studentët. Në rast të mbylljes së shkollës ose modifikimit të 
programit në lidhje me COVID-19 ose ndonjë krizë tjetër të shëndetit publik, 
Philadelphia E&T do të komunikojë me familjet disponueshmërinë e vakteve të 
shëndetshme për fëmijët qoftë në objektin tonë shkollor, ose në vende të tjera në të 
gjithë Philadelphia. Për më tepër, çdo informacion në lidhje me P-EBT (Transferimi i 
Përfitimit Elektronik Pandemik) do t'u komunikohet familjeve sa më shpejt që të jenë në 
dispozicion detaje. Kontrolloni rregullisht qendrën COVID-19 të faqes së shkollës për 
informacione në sitin e vaktit dhe ndryshimin e informacionit.  
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PROGRAMI I SHKENCS S GRO RRITJES: Kodi 28 PA, Kapitulli 23.7 thotë “Matja e 
lartësisë dhe peshës duhet të bëhet të paktën një herë në vit dhe mundësisht dy herë në 
vit. Everydo përpjekje do të bëhet për të përcaktuar modelin e rritjes për secilin fëmijë në 
mënyrë që pesha dhe lartësia e tij të interpretohen në dritën e modelit të tij, sesa ato të 
shokëve të tij të klasës. "  
SHENIM: Duke filluar nga viti shkollor 2015-16, Departamenti i Shëndetësisë Kategoritë 
e përqindjes BMI-për-moshë do të përputhen me kategoritë e përqindjes përqindje të 
BMC-së për moshën si më poshtë:  
Nënpeshë: 
< 5 th përqindësh 
Pesha Healthy: 5 th - 
<85 th përqindësh 
Mbipesha: 85 th - 
<95 th përqindësh  
I trashë: = /> 
95 th përqindësh 
SHKENCAT E Dëgjimit: Kodi i Shkollës Publike të Pensilvanisë, Neni XIV Shërbimet 
Shëndetësore të Shkollës dhe Seksioni 1402. Shërbimet shëndetësore kërkojnë që'do 
fëmijë i moshës shkollore të jepet me metodat e përcaktuara nga Bordi Këshillëdhënës i 
Shëndetit, ... (2) një provë dëgjimi nga infermierja e shkollës ose tekniku mjekësor ... "  
Kërkesa e ekranit të dëgjimit përcaktohet më tej në rregullore, Kodi 28 i PA, Kapitulli 23, 
Seksioni 23.5. Testet e shqyrtimit të dëgjimit:  
(a) Identiteti. Një test i kontrollit të dëgjimit përcakton përgjigjen ndaj frekuencave diskrete të paraqitura 
në një nivel të caktuar decibel .  
(b) Pajisjet e provës. Një audiometër individual me ton të pastër ose pajisje tjetër ekzaminimi të aprovuar 
nga Departamenti i Shëndetësisë do të përdoret për testet e shqyrtimit të dëgjimit.   
(c) Frekuencat e punësuara. Frekuencat prej 250, 500, 1.000, 2,000 dhe 4,000 cikle në sekondë do të 
përdoren në testimin e shqyrtimit .   
(d) Nxënësit që do të testohen. Yeardo vit, nxënësit në kopshtin e fëmijëve, klasa speciale të pa 
grumbulluara dhe klasat një, dy, tre, shtatë dhe njëmbëdhjetë do të marrin një provë të shqyrtimit të 
dëgjimit.  
  
SHKENCAT E VIZIONIT: 28 Kodi i PA, Kapitulli 23.4 thotë "Testet e shqyrtimit të 
vizionit do të bëhen çdo vit nga një infermiere, mësues ose teknik i mjekut ." 
  
IMUNIZIMET: Të gjithë nxënësit duhet të kenë vaksinat e kërkuara nga pikëpamja 
mjekësore deri në ditën e parë të shkollës ose përjashtimin e rrezikut nga shkolla.  
Vaksinimet e kërkuara janë: 
• 4 doza të tetanozit, difteria, dhe pertusis acelulare (1 dozës në ose pas 4 -të ditëlindjes)  
• 4 doza të polio (4 -të dozë më ose pas 4 -të ditëlindjen dhe te pakten 6 muaj, pasi doza e 
mëparshme dhënë)  
• 2 doza të fruthit, shytave, rubeolës  
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• 3 doza të hepatitit B  
• 2 doza të varicelës (dhenve) ose dëshmi e imunitetit 
  
Nëse një fëmijë nuk ka të gjitha dozat e shënuara më lart, ka nevojë për doza shtesë, 
dhe doza tjetër është e përshtatshme mjekësore, fëmija duhet të marrë atë dozë brenda 
pesë ditëve të para të shkollës ose përjashtimin e rrezikut. Nëse doza tjetër nuk është 
doza përfundimtare e serisë, fëmija gjithashtu duhet të sigurojë një plan mjekësor 
(karton të kuq dhe të bardhë) brenda pesë ditëve të para të shkollimit për të marrë 
imunizimet e kërkuara ose përjashtimin e rrezikut.  
Nëse një fëmijë nuk ka të gjitha dozat e renditura më sipër, ka nevojë për doza shtesë, 
dhe doza tjetër nuk është e përshtatshme mjekësore, fëmija duhet të sigurojë një plan 
mjekësor (kartoni i kuq dhe i bardhë) brenda pesë ditëve të para të shkollës për marrjen 
e imunizimeve të kërkuara ose përjashtimi i rrezikut.  
Plani mjekësor duhet të ndiqet ose të përjashtohet rreziku. 
Burimi: Kodi Pensilvania Kapitulli 23 (Imunizimet e 
shkollës)  
SHICRBIMET INFERMIERORE: Philadelphia E&T ka një infermiere të licencuar të 
pranishme gjatë ditëve të shkollës. Shërbimet e infermierisë janë kontraktuar përmes 
Shërbimeve të Infermierisë në Bayada.  
Ekzaminimet fizike: Shkolla Publike Kodi Seksioni 1402. Shëndeti Shërbimet 
Pennsylvania (e) kërkon që nxënësit me hyrjen origjinale, gjashtë (6 th ) grade dhe 
njëmbëdhjetë (11 th ) grade të jepet një "vlerësim të plotë" e shëndetit të tyre. Fizikali 
duhet të kompletohet brenda një (1) viti para fillimit të vitit shkollor. Për më tepër, neni 
1402 (c) kërkon plotësimin e pyetësorëve mjekësorë që do të bëhen pjesë e shënimeve 
shëndetësore të studentit. Kjo kërkesë mund të plotësohet nga ofruesi i kujdesit parësor 
të studentit (MD, DO, CRNP, PA) ose nga ofruesi i shkollës.  
Programi i Asistencës Studentore (SAP): Programi i Ndihmës së Studentëve në 
Pensilvania (SAP) është një proces sistematik ekipor që përdoret për të mobilizuar 
burimet e shkollës për të hequr pengesat në të nxënë. SAP është krijuar për të ndihmuar 
në identifikimin e çështjeve përfshirë alkoolin, duhanin, ilaçet e tjera dhe çështjet e 
shëndetit mendor që përbëjnë një pengesë për suksesin e një studenti. Qëllimi kryesor i 
Programit të Ndihmës së Studentëve është të ndihmojë studentët të kapërcejnë këto 
pengesa në mënyrë që ata të arrijnë, përparojnë dhe mbesin në shkollë. Ndërsa 
Programet e Ndihmës Studentore ekzistojnë në zona të tjera të vendit, struktura dhe 
funksionimi i programit në Pensilvani është një shprehje unike e një modeli të integruar 
që i shërben nevojave të familjeve dhe studentëve në Pensilvania.  

UDHZUES STUDENTI: Philadelphia E&T ka dy individë në staf që janë këtu për të 
përmbushur nevojat sociale dhe emocionale të studentëve tanë. Për më tepër, 
pavarësisht nëse studentët tanë po përgatiten për kolegj ose forcën e punës, këshilltarët 
tanë janë në dispozicion për të ndihmuar në përgatitjen e studentëve tanë për jetën përtej 
Philadelphia E&T.  
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Klasat 11 & 12: Znj. Lauren Cramphorn- 
cramphornl@petchs.org  
Klasat 9 & 10: Znj Tina Beck 
- beckt@petchs.org  
  

E. STUDENTT SHTEPOR (MCKINNEY-
VENTO) 

Studentët e pastrehë ose ata pa strehim të përhershëm të jetesës mund të kualifikohen 
për të drejta dhe mbrojtje të caktuara në bazë të Ligjit Federal McKinney-
Vento. Kontaktoni Ndërlidhjen tonë për të pastrehë ose Ekipin tonë të Shërbimeve 
Studentore për më shumë informacion dhe shërbime.  
Nëse jetoni në ndonjë nga situatat e 
mëposhtme:  
• Një strehë  
• Një hotel apo vend kampimi për shkak të mungesës së akomodimit alternative 
adekuate  
• Një makinë, park, ndërtesë e braktisur, stacion autobusi ose treni  
• Dyshime me njerëz të tjerë për shkak të humbjes së banesave ose vështirësive 
ekonomike. Si student i pranueshëm, ju keni të drejtë:  
• Merrni një arsim publik të përshtatshëm falas  
• Regjistroni menjëherë në shkollë, edhe nëse mungojnë dokumentet që kërkohen 
normalisht për regjistrim  
• Regjistrohuni në shkollë dhe vijoni mësimet ndërsa shkolla mbledh dokumentet e 
nevojshme  
• Regjistrohuni në shkollën lokale ose vazhdoni të ndiqni shkollën tuaj të origjinës 
(shkolla ku keni marrë pjesë kur banoni përgjithmonë ose shkolla në të cilën jeni 
regjistruar për herë të fundit), nëse kjo është preferenca juaj dhe është e realizueshme.  
• Merrni transportin drejt dhe nga shkolla e origjinës, nëse e kërkoni këtë  
• Merrni shërbime arsimore të krahasueshme me ato të ofruara për studentët e tjerë, 
sipas nevojave tuaja si student.  
  
Ndarja pa shtëpi: 
Zonja Lauren Cramphorn: 267-514-1823 zgjatja 
222; cramphornl@petchs.org 

  
F. TITULLI 1 INFORMACION 

1. POLITIKA PVR INVOLVEMENT FAMILJE 

mailto:cramphornl@petchs.org
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Shkolla e Mesme e Kartës së Philadelphia E&T mund të zbatojë kërkesat e 
mëposhtme ligjore:  
• Rrethi Shkollor do të vërë në veprim programet, aktivitetet dhe procedurat për 
përfshirjen e prindërve në të gjitha shkollat e tij, në përputhje me nenin 1118 të Ligjit për 
Arsimin Fillor dhe të Mesëm (ESEA), Titulli I, Pjesa A e programeve. Këto programe, 
aktivitete dhe procedura do të planifikohen dhe operohen me një konsultë domethënëse 
me prindërit e fëmijëve pjesëmarrës.  
• Në përputhje me nenin 1118, Rrethi i Shkollës do të punojë me shkollat e tij për të 
siguruar që politikat e kërkuara të përfshirjes së prindërve të nivelit shkollor të 
plotësojnë kërkesat e nenit 1118 (b) të ESEA, dhe secila të përfshijë, si përbërës, një 
shkollë-prind kompakte në përputhje me nenin 1118 (d) të ESEA.  
  
• Në zbatimin e Titullit I, Pjesa A, kërkesat e përfshirjes së prindërve, në masën e 
mundshme, Rrethi Shkollor dhe shkollat e tij do të ofrojnë mundësi të plota për 
pjesëmarrjen e prindërve me aftësi të kufizuar në gjuhën angleze, prindër me aftësi të 
kufizuara dhe prindër të fëmijëve migratorë, duke përfshirë sigurimi i informacionit dhe 
raporteve shkollore të kërkuara në nenin 1111 të ESEA në një format të kuptueshëm 
dhe të njëtrajtshëm, dhe duke përfshirë formatet alternative sipas kërkesës, dhe, në 
masën e mundshme, në një gjuhë që prindërit e kuptojnë.  
• Shkolla do të përfshijë prindërit e fëmijëve të shërbyer në shkollat Titulli I, Pjesa A në 
vendimet se si shpenzohet 1 përqind i fondeve të Titullit I, Pjesës A, të rezervuara për 
përfshirjen e prindërve, dhe do të sigurojë që jo më pak se 95 përqind e një përqindja e 
rezervuar shkon drejtpërdrejt në shkolla për aktivitete të lidhura me prindërit ose 
aktivitete të tjera të lidhura me shkollën siç është rënë dakord midis prindërve dhe 
administratës së shkollës.  
• Shkolla do të qeveriset nga përkufizimi statutor i mëposhtëm i përfshirjes së prindërve, 
dhe pret që shkollat e tij të Titullit I do të kryejnë programe, aktivitete dhe procedura në 
përputhje me këtë përkufizim:  
Përfshirja e prindërve nënkupton pjesëmarrjen e prindërve në komunikim të rregullt, të 
dyanshëm dhe domethënës që përfshin mësimin akademik të studentëve dhe aktivitete 
të tjera shkollore, përfshirë sigurimin e  

A. që prindërit luajnë një rol integral në ndihmën e të mësuarit të 
fëmijës së tyre;  
B. që prindërit inkurajohen të përfshihen në mënyrë aktive në edukimin e fëmijës së 
tyre në shkollë;  
C. që prindërit janë partnerë të plotë në edukimin e fëmijës së tyre dhe përfshihen, sipas rastit, në 
vendimmarrje dhe komitete këshilluese për të ndihmuar në edukimin e fëmijës së tyre;  
D. kryerja e veprimtarive të tjera, të tilla si ato të përshkruara në nenin 1118 të ESEA. 

Rrethi shkollor do të informojë prindërit dhe organizatat e prindërve për qëllimin dhe 
ekzistencën e Qendrës së Informimit dhe Burimeve të Prindërve në Shtet.  
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Përshkrimi i mënyrës se si shkolla do të zbatojë Politikën e Kërkimit të Përgjithshëm të 
Prindërve të Qarkut të Gjerë.  
1. Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia do të ndërmarrë veprimet e mëposhtme 
për të përfshirë prindërit në zhvillimin e përbashkët të planit të saj të përfshirjes së 
prindërve në të gjithë shkollën, sipas nenit 1112 të ESEA:   

• Kthehu në Takimin e Natës së Shkollës-uallydo vit në 
Shtator  

• Ratifikimi i Planit të Përbashkët 
1 të Titullit  

• Takime familjare të Fakulteteve / Programeve Federale-Vjetor 
në janar  

• Analizë e Planit / Qëllimeve të 
Performancës  

• Takimet e Komitetit - uallydo vit në Mars, Prill, maj  
• Zhvillimi i Planit të Ri  

• Orientimi i prindërve-gusht  
• Rregullimet dhe Përgatitja e Planit 

2. Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia do të ndërmarrë veprimet e mëposhtme 
për të përfshirë prindërit në procesin e rishikimit dhe përmirësimit të shkollës sipas nenit 
1116 të ESEA:  

• Kthehu në Takimin e Natës së Shkollës-uallydo vit në 
Shtator  

• Ratifikimi i Planit të Përbashkët 
1 të Titullit  
  

• Takime familjare të Fakulteteve / Programeve Federale-Vjetor 
në janar  

• Analizë e Planit / Qëllimeve të 
Performancës  

• Takimet e Komitetit - uallydo vit në Mars, Prill, maj  
• Zhvillimi i Planit të Ri  

• Orientimi i prindërve-gusht  
• Rregullimet dhe Përgatitja e Planit 

3. Shkolla do të sigurojë koordinimin e nevojshëm, asistencën teknike dhe ndihmën 
tjetër për të ndihmuar shkollat e Titullit I, Pjesa A në planifikimin dhe zbatimin e 
aktiviteteve efektive të përfshirjes së prindërve për të përmirësuar arritjet akademike të 
studentëve dhe performancën e shkollës:  
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• Shefi i Akademikëve - përgjegjësitë e punës përfshijnë zbatimin e aktiviteteve efektive të 
përfshirjes së prindërve, pasi lidhen me arritjet e studentëve. Sondazhet, konferencat telefonike, 
konferencat brenda personave dhe postimet janë pjesë e metodave të komunikimit.  
• Teknologjia mësimore Përgjegjësitë e punës me trainer përfshijnë trajnime për prindërit për 
përpjekjet e ndihmave të teknologjisë për të mbajtur kontakte me administratën e shkollës dhe 
stafin. 

4. Teknologji Charter School Lartë Filadelfia elektrike dhe do të koordinojë dhe të 
integrojnë strategjitë prindërore përfshirje në Titullin I Pjesa A me strategji prindërore 
përfshirjes në programet e mëposhtme të tjera: 21 st Learning Center shekullit të 
Komunitetit, duke siguruar tema nuk janë të dyfishta dhe reklamat e përshtatshme është 
identifikuar . Drejtori i Përgjithshëm / Koordinatorët e Programit janë gjithmonë të 
vetëdijshëm për plotësimin e kërkesës.   
5. Shkolla e Mesme e Kartës Elektrike dhe Teknike e Philadelphia do të ndërmarrë 
veprimet e mëposhtme për të kryer, me përfshirjen e prindërve, një vlerësim vjetor të 
përmbajtjes dhe efektivitetit të kësaj politike të përfshirjes së prindërve, në mënyrë që të 
vlerësojë ndikimin e saj në angazhimin e familjes në Titullin I, Shkollat e Pjesës 
A Vlerësimi do të përfshijë identifikimin e barrierave për pjesëmarrje më të madhe nga 
prindërit në aktivitetet e përfshirjes së prindërve (me vëmendje të veçantë për prindërit 
që janë me disavantazh ekonomik, janë me aftësi të kufizuara, kanë aftësi të kufizuar 
në gjuhën angleze, kanë njohuri të kufizuar, ose janë të ndonjë prejardhjeje racore ose 
etnike). Rrethi Shkollor do të përdorë gjetjet e vlerësimit në lidhje me politikën dhe 
aktivitetet e tij të përfshirjes së prindërve për të hartuar strategji për përfshirjen më të 
efektshme të prindërve dhe për të rishikuar, nëse është e nevojshme (dhe me 
përfshirjen e prindërve), politikat e tij të përfshirjes së prindërve.  
6. Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia E&T do të ndërtojë aftësinë e 
shkollës dhe prindërve për përfshirje të fortë të prindërve, në mënyrë që të 
sigurojë përfshirje efektive të prindërve dhe të mbështesë një partneritet midis 
shkollës së përfshirë, prindërit dhe komunitetin për të përmirësuar arritjet 
akademike të nxënësve, përmes aktiviteteve të mëposhtme të përshkruara 
posaçërisht më poshtë:   
a. Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia & T, do të ofrojë ndihmë për 
prindërit, si  
të përshtatshme, për të kuptuar tema të tilla si në vijim, duke ndërmarrë veprimet e 
përshkruara në këtë paragraf: standardet e përmbajtjes akademike të 
Shtetit; standardet e arritjeve akademike të shtetit të studentëve; vlerësimet akademike 
të shtetit dhe ato vendore përfshirë vlerësimet alternative; kërkesat e Titullit I, Pjesa 
A; si të monitorojnë përparimin e fëmijës së tyre dhe të punojnë me arsimtarë. 
  
b. Shkolla e Mesme e Philadelphia E&T Charter do të sigurojë, me ndihmë, materiale 
dhe trajnime për të ndihmuar prindërit të punojnë me fëmijët e tyre për të përmirësuar 
arritjet akademike të fëmijëve të tyre, të tilla si trajnimi i shkrim-leximit, dhe përdorimi i 
teknologjisë, siç është e përshtatshme, për të nxitur përfshirjen e prindërve nga:  
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• Ofrimi i trajnimeve gjatë fundjavës, mbrëmjeve dhe gjatë ditës së punës në 
përpjekje për të arritur më shumë prindër.  

• Përdorimi i modaliteteve të shumta të komunikimit  
i. Faqja e internetit  
ii. Posta e SHBA  
iii. Mesazhe me tekst  
iv. Email  
v. Rrjetet sociale  
vi. Dorëzimi i studentit  
vii. Kurrikula dixhitale  
viii. Vende shtesë për takime 

C. Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia, me ndihmë, do të edukojë administratën e 
saj, mësuesit dhe stafin mbështetës për mënyrën se si të arrihet, të komunikojë me të 
dhe të punojë me prindërit si partnerë të barabartë, në vlerën dhe dobinë e kontributeve 
të prindërve, dhe në mënyrën e zbatimit dhe koordinimit të programeve të prindërve dhe 
krijimin e lidhjeve midis prindërve dhe shkollave nga:  

1. Mbajtja e orientimit të stafit pas 
punësimit  

     a. Trajnimi vjetor i stafit për komunikimin e duhur 
     b. Vendosja e synimeve për afrimin e prindërve 
    c. Regjistrimi i thirrjeve të prindërve në monitorimin e regjistrave në PS / Administrim 

  
D. Philadelphia E & T Charter High School do të, deri në masën e mundshme dhe e 
përshtatshme, të koordinuar dhe të integruar programet prindërore përfshirjes dhe 
aktiviteteve me 21 st shekull dhe programe të tjera, si dhe sjelljen dhe aktivitete të tjera, 
të tilla si të burimeve prind qendra, që nxisin dhe prindërit mbështetëse në pjesëmarrjen 
më të plotë në edukimin e fëmijëve të tyre duke siguruar: temat që nuk kopjohen dhe të 
identifikohet reklamimi i duhur. Drejtori i Përgjithshëm / Koordinatorët e Programit janë 
gjithmonë të vetëdijshëm për plotësimin e kërkesës.  
E. Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia do të ndërmarrë veprimet e mëposhtme 
për të siguruar që informacioni në lidhje me shkollën dhe programet e prindërve, takimet 
dhe aktivitetet e tjera, u dërgohet prindërve / fëmijëve të pjesëmarrës në një format të 
kuptueshëm dhe të njëtrajtshëm, duke përfshirë alternative formate sipas kërkesës, 
dhe, në masën e mundshme, në një gjuhë që prindërit mund ta kuptojnë:  

• Të gjithë nxënësit përfundojnë një studim të gjuhës shtëpiake pas hyrjes për të identifikuar gjuhën 
fillore të prindërve. Përdorimi i Transact / Google Translate përdoret për të siguruar materiale 
shkollore në gjuhën fillore të familjeve.  
• Uebfaqja e shkollës është në dispozicion në 12 gjuhë, materiale të rëndësishme ngarkohen në faqe 
dhe janë gjithashtu të përkthyeshme. Përbërësit e politikës së përfshirjes së gjerë të 
prindërve në shkollë  
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• Unë i përfshij prindërit në zhvillimin e trajnimeve për mësuesit, drejtorët dhe arsimtarët e tjerë për të 
përmirësuar efektivitetin e trajnimit;  
• Sigurimi i trajnimeve të nevojshme për arsimimin për prindërit nga fondet e Titullit I, Pjesa A, 
nëse rrethi i shkollës ka shteruar të gjitha burimet e tjera të arsyeshme në dispozicion të fondeve 
për atë trajnim;  
  
• Krijimi i shpenzimeve të arsyeshme dhe të nevojshme që lidhen me aktivitetet e përfshirjes së 
prindërve, përfshirë transportin për t'u mundësuar prindërve të marrin pjesë në takime dhe sesione 
trainimi të lidhura me shkollën;  
• Prindërit e shiut për të rritur përfshirjen e prindërve të tjerë;  
• Një takim i rrallë shkollor në periudha të ndryshme, ose zhvillimi i konferencave në shtëpi ndërmjet 
mësuesve ose arsimtarëve të tjerë, që punojnë drejtpërdrejt me fëmijët pjesëmarrës, me prindër që 
nuk janë në gjendje të ndjekin ato konferenca në shkollë; në mënyrë që të maksimizohet përfshirja 
dhe pjesëmarrja e prindërve në arsimin e fëmijëve të tyre;  
• Një qasje modeli doping dhe zbatues për të përmirësuar përfshirjen e prindërve;  
• Krijimi i një këshilli këshillimor të prindërve në të gjithë rrethin për të siguruar të dhëna për të gjitha 
çështjet që lidhen me përfshirjen e prindërve në programet Titulli I, Pjesa A;  
• zhvillimi i roleve të përshtatshme për organizatat dhe bizneset me bazë në bashkësi, përfshirë 
organizatat me bazë besimi, në aktivitetet e përfshirjes së prindërve; dhe sigurimin e një mbështetje 
tjetër të arsyeshme për aktivitetet e përfshirjes së prindërve nën nenin 1118 siç mund të kërkojnë 
prindërit. 

  
2. SHKOMBET DHE FAMILJE E FAMILJES: Shkolla e Kartës E dhe T e Philadelphia 
është e angazhuar për një partneritet të zbatueshëm midis familjeve, komunitetit dhe 
stafit. Shtë e rëndësishme që të gjithë aktorët të punojnë së bashku për të ndihmuar 
studentët të arrijnë standarde të larta akademike. Ky Shkollë dhe Familje Kompakt 
përfaqëson se si i gjithë stafi i shkollës, prindërit dhe nxënësit e Philadelphia E&T do të 
ndajnë përgjegjësinë për arritjet e përmirësuara akademike të studentëve dhe rolet dhe 
përgjegjësitë e rënë dakord që ne do të bëjmë për të mbështetur suksesin e studentëve 
në shkollë dhe në jetë .  
Përgjegjësitë e shkollës: 
Ne jemi dakord të bëjmë përgjegjësitë e mëposhtme në maksimum të 
aftësisë sonë:  
• Siguroni kurrikula dhe udhëzime me cilësi të lartë në një mjedis mësimor mbështetës dhe efektiv që u 
mundëson studentëve të përmbushin Sistemin e Bashkuar të Standardeve të Pensilvania (SAS) të 
kurrikulave të përmbajtjes thelbësore dhe arritjeve akademike.  
• Diskutoni këtë kompakt në konferencat prind-mësues, pasi lidhet me arritjet individuale të fëmijës.  
• Siguroni prindërve me raporte të shpeshta mbi progresin e fëmijës së tyre, që përfshin raporte 
progresi, karta raportesh dhe qasje të prindërve në klasat e fëmijëve në PowerSchool dhe Sistemi ynë i 
Menaxhimit të Klasë.  
• Keni pritshmëri të mëdha dhe ndihmoni çdo student të zhvillojë një dashuri për të mësuar. • Komunikoni 
me familjet në mënyrë të rregullt në lidhje me përparimin e studentëve duke siguruar një qasje të 
arsyeshme për stafin përmes postës elektronike, telefonit dhe konferencave.  
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• Siguroni një mjedis të sigurt dhe të kujdesshëm 
të të mësuarit.  
• Jepni mundësi prindërve që të bëhen vullnetarë dhe të marrin pjesë në klasën e 
fëmijës së tyre .  
Përgjegjësitë e familjes: 
Ne, si familje (prindër, kujdestarë, kujdestarë), do të mbështesim mësimin e fëmijës 
sonë përmes: • Monitorimit të frekuentimit dhe përpikmërisë; duke siguruar që fëmija 
ynë të marrë gjumë adekuat dhe ushqim të duhur.  
• Sigurimi që detyrat e shtëpisë kanë 
përfunduar.  
• Sigurimi që nxënësit të arrijnë në shkollë me 
kohë.  
• Inkurajimi i përpjekjeve mësimore të fëmijës sonë; duke iu përgjigjur 
pyetjeve të tij / saj.  
• Takimi i rregullt personalisht, me telefon ose me postë elektronike me mësuesin e fëmijës tonë për të 
diskutuar përparimin e fëmijës tonë.  

• Angazhim për vullnetar në aktivitete që mbështesin shkollën e 
fëmijës tonë. 
Përgjegjësitë e studentëve: 

Jam dakord të kryej përgjegjësitë e mëposhtme në maksimum të 
aftësisë sime:  
Ndiqni rregullisht shkollën; mbërrijnë në të gjitha klasat dhe aktivitetet me kohë 
dhe përgatituni të mësoni.  
• Sjelluni si duhet në të gjitha klasat dhe vendet e tjera duke ditur dhe ndjekur rregullat e shkollës dhe 
klasës dhe duke respektuar të rriturit, studentët e tjerë dhe anëtarët e komunitetit.  
• Përfundoni punën në klasë dhe detyrat e shtëpisë në kohë dhe në 
maksimumin e aftësisë sime.  
• Sigurohuni që prindërit e mi të marrin të gjitha njoftimet dhe informacionet 
nga shkolla ime.  
• Komunikoni rregullisht me prindërit dhe mësuesit e mi për përvojat e shkollës, në mënyrë që ata të më 
ndihmojnë të jem i suksesshëm në shkollë. 
  
3. E DREJTA P KR T DNUAR : Si prind i një studenti që ndjek një shkollë që po merr 
dollarë Titulli I Federale, ju keni të drejtë të njihni kualifikimet profesionale të mësuesit / 
ëve dhe paraprofesioneve mësimore mësimore, të cilët udhëzojnë fëmijën tuaj. Ligji 
federal kërkon që çdo rreth i shkollës Titulli I të pajtohet dhe t'ju sigurojë informacionin e 
kërkuar në kohën e duhur. Të gjitha shkollat kanë në dosje një listë të anëtarëve të 
fakulteteve dhe kualifikimet e tyre profesionale. Nëse dëshironi të njihni informacionin e 
kualifikimit profesional në lidhje me mësuesin (et) e fëmijës suaj ose paraprofesional 
(et), ju lutemi telefononi shkollën për të caktuar një takim me CEO ose Shefin e 
Akademikëve.  
4. INFORMACION SHTES: 
http://www.petchs.org/families/title_i  
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F. FERPA 

Konfidencialiteti : Pëlqimi me shkrim nga një prind / kujdestar do të kërkohet përpara 
lëshimit të çdo regjistrimi studentor ose çdo informacioni personalisht të 
identifikueshëm, i përfshirë në të, për çdo individ, agjensi, ose organizatë. Prindërit / 
Kujdestarët kanë të drejtë të inspektojnë dhe të kërkojnë kopjet e të gjitha regjistrave 
arsimore, dhe sipas rregulloreve të përcaktuara me Ligjin mbi të drejtat arsimore 
familjare dhe privatësinë, të drejtat e prindërve / kujdestarëve në lidhje me këto 
regjistrime të njëjta do t'i transferohen studentit pas arritjes së mosha tetëmbëdhjetë 
vjeç (18). Partnerët e Philadelphia E&T me autorizimin tonë të statutit, të 
bashkëpunojnë me mjetet e matjeve shkollore siç përshkruhen në statutin tonë.  

  

  

  

  

  

  

PJESA 2: POLITIKAT E SH SERVRBIMEVE STUDENTE 

A. Imunizimet    
  
Të gjithë nxënësit duhet të kenë vaksinat e kërkuara medicinale të përshtatshme deri në 
ditën e parë të shkollës ose përjashtimin e rrezikut nga shkolla.  
  
Vaksinimet e kërkuara janë: 
• 4 doza të tetanusit, difterisë dhe pertusis qelizore (1 dozë në ose pas 4- vjetorit të 

lindjes)  
• 4 doza të polio ( 4 -të dozë më ose pas 4 -të ditëlindjen dhe te pakten 6 muaj pas dozës 
mëparshëm dhënë) 
• 2 doza të fruthit, shytave, rubeolës  
• 3 doza të hepatitit B  

• 2 doza të varicelës (dhenve) ose dëshmi e imunitetit 
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Nëse një fëmijë nuk ka të gjitha dozat e shënuara më lart, ka nevojë për doza shtesë, 
dhe doza tjetër është e përshtatshme mjekësore, fëmija duhet të marrë atë dozë brenda 
pesë ditëve të para të shkollës ose përjashtimin e rrezikut. Nëse doza tjetër nuk është e 
fundit e serisë, fëmija gjithashtu duhet të sigurojë një plan mjekësor (karton të kuq dhe 
të bardhë) brenda pesë ditëve të para të shkollimit për të marrë imunizimet e kërkuara 
ose përjashtimin e rrezikut.  
  
Nëse një fëmijë nuk ka të gjitha dozat e renditura më sipër, ka nevojë për doza shtesë, 
dhe doza tjetër nuk është e përshtatshme mjekësore, fëmija duhet të sigurojë një plan 
mjekësor (kartoni i kuq dhe i bardhë) brenda pesë ditëve të para të shkollës për marrjen 
e imunizimeve të kërkuara ose përjashtimi i rrezikut.  
  
Plani mjekësor duhet të ndiqet ose të përjashtohet rreziku. 
  
Burimi: Kodi Pensilvania Kapitulli 23 (Imunizimet e shkollës) 
  
B. KODI I LEHTA     

Studentët e Philadelphia E&T pritet të veshin uniformën e shkollës. Itemsdo send jashtë 
artikujve të përmendur këtu konsiderohet i ndaluar. Nëse keni nevojë për një përjashtim 
nga kjo politikë e kodit të veshjes, duhet të kërkoni leje nga Zyra e Shërbimeve 
Studentore.  
FEMIJET : Të gjithë studentët e Philadelphia E&T duhet të blejnë dhe veshin bluza me 
stil të mëngës me madhësi të saktë me logon e shkollës. Këto bluza mund të blihen në 
çdo vend të Uniforms Cramers ose në faqen e internetit të Cramers 
Uniforms https://cramersuniforms.com/ . 
Pantallona : Të gjithë studentëve do t'u kërkohet të mbajnë shalë themelore të gjata të 
zeza. Shënim : Pantallonat, xhinse, pantallona mallrash, pantallona shtrirje / joga, 
pantallona djerse dhe pantallona të prera nuk janë të pranueshme. Blu ose ndonjë thonj 
me ngjyra të tjera nuk janë të pranueshme. Politika e kodit të veshjes do të zbatohet 
rreptësisht.  
Këpucët : Të gjithë studentët duhet të mbajnë më shumë këpucë / atlete të zeza, 
me gome. Asnjë këpucë pune, boot UGG / Sheep, çizme të larta apo të modës, 
rrokullisje / sandale / pantofla nuk lejohen. Të gjitha këpucët duhet të ofrojnë 
mbulim të plotë. Këpucët e forta janë një domosdoshmëri për të siguruar sigurinë.  
SWEATERS & OUTERWEAR : Studentët mund të blejnë dhe veshin një pulovër V, me 
qafë viçin Philadelphia E&T, me pulpë V, ose veshje të jashtme të përcaktuara për 
nxënësit nga shkolla. Sweater dhe shirts mund të blihen në cilindo vendndodhje të 
Uniformave të Cramers ose në faqen e internetit të Cramers 
Uniforms https://cramersuniforms.com/ .   
Në ndërtesën e shkollës nuk duhet të ketë asnjë fustane / veshje të 
dendur . Studentdo student i veshur me një xhup xhami ose veshje të jashtme në 
shkollë duhet ta mbajë atë send në dollapin e caktuar ose të konfiskojë rrezikun.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=https://cramersuniforms.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=https://cramersuniforms.com/
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COVID-19 : Studentëve mund t'u kërkohet të veshin pajisje mbrojtëse personale (PPE) 
siç përshkruhet në Bordin E&T të Philadelphia, të Miratuar politikën e Shëndetit dhe 
Sigurisë. Kjo përfshin por nuk kufizohet vetëm në maska / roje të fytyrës. Politika e 
Shëndetit dhe Sigurisë do të jetë në dispozicion në faqen e shkollës në www.petchs.org 
Kjo i nënshtrohet ndryshimit / azhurnimit pasi udhëzimet lëshohen nga autoritetet 
federale, shtetërore dhe lokale. 
  
CRAMERS UNIFORMS ka 3 lokacione fizike dhe një uebfaqe për blerje uniforme. Ju 
lutemi telefononi Cramers Uniforms para se të vizitoni për të kontrolluar statusin 
operacional të secilit dyqan dhe çdo kufizim të COVID-19 për pranim 
https://cramersuniforms.com 
  

Cramers - Vendndodhja kryesore- E RE  
4628 FRANKFORD AVENUE 

Cramers - Vendndodhja kryesore Phila, Pa 19124  
215-743-0750 

  
Cramers- South Philly 

1916 E Avenue Passyunk 
215-468-2400 

  
Cramers - West Philly 

52 dhe Tregu 
5226 Tregu St. 

Phila, Pa 215-307-3829 
  

  

E "Dyqan Shkolla" Lidhje në faqen shkollën tonë do të d unë ju rect për Uniformat 
e Cramer dyqan online ku ju mund të blini këmisha uniforme, sweaters, dhe 
pantallona.  

KARTA T ID IDENTIFIKIMIT: Për arsye sigurie dhe sigurie, çdo student siguroi një 
shkollë të lëshuar kartën e identitetit që duhet të sigurohet sipas kërkesës. Kjo 
letërnjoftim kërkohet gjithashtu për të gjitha funksionet shkollore jashtë vendit, siç janë 
ngjarjet sportive, vallet, etj. ID dhe litari do t'i ofrohet studentit gjatë javës së parë të 
shkollës. Anydo student që mbron dhe / ose humbet kartën e identitetit, do të kërkohet 
të blejë një tjetër për 2 dollarë. Për shkak të COVID-19 dhe përdorimit të mundshëm të 
PPE, kartat e identitetit do të jenë më të rëndësishme se kurrë dhe do të kërkohen në 
çdo kohë. 
Prindërit marrin parasysh: politika e kodit të veshjes do të zbatohet 
rreptësisht. Studentdo student që nuk arrin të përputhet me politikën tonë të kodit të 
veshjes dhe / ose abuzon me këtë politikë, do t'i referohet dekanit të studentëve për 
veprim disiplinor. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=sq&u=http://www.petchs.org
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C. M ATSIMI       

Ligji i Commonwealth i Pennsylvania, kërkon që çdo student të marrë pjesë në të gjitha 
ditët e shkollës dhe orët që shkolla është në seancë. Absencedo mungesë nga shkolla 
duhet të shoqërohet me një telefonatë nga një prind ose kujdestar që të njëjtin mëngjes 
duke verifikuar natyrën e mungesës. Thirrjet duhet të bëhen në shkollë (267-514-1823) 
ndërmjet 7:00 AM dhe 7:45 AM Prindërit / Kujdestarët do të njoftohen me anë të 
sistemit të telefonit automatik dhe sistemit email nëse një student mungon. 
Në rrethana normale, studentëve do t'u lejohen tre (3) mungesa të shfajësuara për 
tremujorë akademikë. Pas kësaj, mungesat e vetme "të justifikuara" janë situatat 
mjekësore të verifikuara nga një mjek, një vdekje në familjen e afërt dhe / ose një 
emergjencë e verifikueshme familjare. Të gjitha shënimet në mungesë duhet të 
dorëzohen pranë Zyrës së Shërbimeve Studentore brenda 72 orëve (3 ditë shkollore) 
nga data e kthimit. 
Studentët që mungojnë për tre (3) ditë ose më shumë ditë me radhë duhet të paraqesin 
një shënim nga një mjek. Duhet gjithashtu të theksohet se studentëve nuk u lejohet të 
marrin pjesë në ndonjë aktivitet të sponsorizuar nga shkolla në ditët kur ato mungojnë, 
përveç nëse miratimi paraprak është marrë nga zyrtarët e shkollës. 

Nëse shkolla nxjerr një program mësimi në distancë në vend të programimit brenda 
personave, studentëve u kërkohet të ndjekin orarin e mësimit në distancë, të miratuar 
nga zyrtarët e shkollës. Studentëve u kërkohet të regjistrohen çdo ditë në secilën ditë të 
mësimit në distancë para orës 10 të mëngjesit përmes formularit në internet ose përmes 
telefonit në linjën telefonike të frekuentimit për të shënuar prezent për atë ditë të punës 
nga distanca. Studentdo student që nuk regjistrohet dhe nuk merr pjesë në orët e tyre të 
planifikuara, do të shënohet në mungesë të shkollës. Studentëve u kërkohet të ndjekin 
shkollën nëse ofrojmë shkollë nga distanca, politikat e vërtetësisë të listuara më poshtë 
do të miratohen për ata studentë që nuk marrin pjesë në programin e mësimit në 
distancë. 

* Ju lutemi vini re se për shkak të krizës së shëndetit publik COVID-19, disa nga 
kërkesat tradicionale të frekuentimit mund të ndryshohen për shkak të udhëzimeve të 
lëshuara nga agjensitë komunale, shtetërore dhe federale ose që konsiderohen të 
nevojshme nga Philadelphia E&T. Anydo individ që tregon shenja sëmundjeje 
inkurajohet të qëndrojë në shtëpi. Studentdo student që është dërguar në shtëpi për 
shkak të simptomave COVID-19 ose ndonjë student që është diagnostikuar me COVID-
19, duhet të komunikojë me Zyrën e Shërbimit Studentor , të izolohet për 14 ditë, është 
shumë e inkurajuar të vizitojë një mjek mjek përpara se të kthehet në shkollë.   
  
ABSENCA : Një mungesë përcaktohet si një ditë në të cilën një student nuk merr pjesë 
në katër (4) periudha të klasës në një ditë të rregullt shkollore.  
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ABSENCAT E SHPENZUAR: Në mënyrë që një mungesë të konsiderohet e justifikuar, 
shkolla duhet të marrë një shënim nga një prind / kujdestar brenda 72 orëve (3 ditë 
shkollore) nga kthimi i fëmijës në shkollë. Shënimet nuk do të pranohen më vonë se 72 
orë (3 ditë shkollore) të datës së kthimit. Këto shënime duhet të shndërrohen në Zyrën e 
Shërbimeve Studentore ose të dërgohen me email në oharat@petchs.org. Kjo nuk e 
shfajëson mungesën nga procesverbali. Shënimi duhet të tregojë sa vijon:  
1. Emri i plotë i studentit (i pari dhe 
i fundit) 
2. Nota 
3. Student (a) studenti mungonte 
4. Emri i prindërve dhe numri i 
telefonit 5. Nënshkrimi i prindërve  

* Shënimet bosh përfshihen në shtojcën për komoditetin 
tuaj. (Shtojca A) Më poshtë njihen si arsye të ligjshme për një 
mungesë të justifikuar:  
1. Sëmundja e studentit 
2. Vdekja në familje 
3. Respektimi fetar (Njoftimi me shkrim duhet t'i paraqitet Shefit të Shërbimeve 
Studentore të paktën 24 orë para mungesës në mënyrë që të shfajësohet).  
4. Paraqitja e dokumentuar e gjykatës  

Philadelphia E&T rezervon të drejtën të refuzojë çdo shënim të mungesës nga një 
prind / kujdestar ose doktor nëse nuk i plotëson kërkesat e mësipërme ose 
konsiderohet si e papranueshme, në këtë rast mungesa do të regjistrohet si e 
pashfrytëzuar.  

ABSENCAT EKSPEZIVE: Viti shkollor akademik është i ndarë në katër (4) Kuadra 
Akademike dhe çdo student që grumbullon 50% plus 1 mungesë të pavlefshme në një 
Tremujor Akademik do të rezultojë që studenti të marrë një notë prej gjashtëdhjetë (60) 
në të gjitha lëndët akademike për atë çerek. 

Mungesat e konsideruara si justifikim përfshijnë sëmundje të zgjatur (më shumë se 3 
ditë) me shënimin e mjekut, sëmundje kronike të përcaktuar me shënimin e mjekut, 
festë fetare, vdekje në familje, frekuentim në procedime ligjore dhe aktivitete të 
sponsorizuara nga shkolla.  

TRUANCIA - Bazuar në Aktin e Pensilvanisë 138 Një fëmijë është "i vërtetë" nëse ai / 
ajo ka tre (3) ose më shumë ditë shkollore të mungesës së pashpjeguar gjatë këtij viti 
shkollor. Një mungesë e pashpjeguar është çdo mungesë nga shkolla pa një justifikim 
të pranueshëm (siç artikulohet në Manualin e Studentëve / Prindërve të Shkollës së 
Kartës), ose pa ndonjë arsye fare. Kjo gjithashtu përfshin çdo student që largohet nga 
klasa pa lejen e mësuesit. Një pezullim shkollor konsiderohet si mungesë e justifikuar.  



25 
 

Një fëmijë është "me rregull" në qoftë se ai / ajo ka gjashtë (6) ose më shumë ditë 
shkollore të mungesave të pashfrytëzuara gjatë këtij viti shkollor.  

Një fëmijë nuk konsiderohet i vlefshëm nëse mungon nga shkolla për shkak të mos 
përmbushjes së kërkesave për imunizim, përjashtim ose pranim të përkohshëm të 
Departamentit të Shëndetësisë, në 28 Pa Kodin Kapitulli 23, Nënshtatori C (në lidhje me 
imunizimin), ose studenti nuk ka marrë nga Drejtori i Përgjithshëm ose i emëruari i tij / 
saj një përjashtim mjekësor ose fetar nga imunizimi në bazë të 28 Pa Kodit 23.84 § (në 
lidhje me përjashtimin nga imunizimi). 22 Pa Kodi. Kapitulli 11.20.  

Kur një fëmijë tregon sjellje të vërtetë, për secilën mungesë të pashfrytëzuar, 
Philadelphia E&T do të njoftojë rrethin e vendbanimit shkollor të fëmijës.  

Për mungesat e para dhe të dyta të pashfrytëzuara, rrethi i shkollës së vendbanimit do 
t'i dërgojë prindit / kujdestarit një njoftim për mungesën e pashpjeguar, si dhe do t'i 
bashkangjisë një kopje të ndëshkimeve ligjore për shkelje të kërkesave të frekuentimit 
të detyrueshëm. Përveç deklarimit të pasojave juridike, do të përfshihet emri dhe numri i 
telefonit të një personi të kontaktit në shkollë.  

Për mungesën e tretë të pashfrytëzuar, Philadelphia E&T do t'ia dërgojë njoftimin prindit 
/ kujdestarit me postë të çertifikuar brenda 10 ditëve shkollore nga mungesa e tretë e 
pashfrytëzuar e fëmijës që fëmija ka qenë i ligjshëm. Ky njoftim 1) do të përfshijë një 
përshkrim të pasojave që do të pasojnë nëse fëmija bëhet në mënyrë të zakonshme në 
të ardhmen; 2) do të jetë në mënyrën dhe gjuhën e komunikimit të preferuar nga 
personi në lidhje prindërore; dhe 3) përfshijnë ofertën e një konference për përmirësimin 
e pjesëmarrjes.  

  

  

Procedura kur një student është zakonisht i vlefshëm: 

• Fëmijët me aftësi të kufizuara nën moshën 
pesëmbëdhjetë (15) vjeç:  

Philadelphia E&T do t'i referojë fëmijës: 1) një program të përmirësimit të frekuentimit 
me bazë shkollore ose me bazë komunitare; ose 2) agjensia e fëmijëve dhe të rinjve të 
Qarkut (CYS) për shërbime ose disponim të mundshëm si një fëmijë i varur sipas Ligjit 
për të Mitur. Një program frekuentimi me bazë në shkollë ose në komunitet është një 
program i krijuar për të përmirësuar vijimin e shkollës duke kërkuar të identifikojë dhe 
adresojë arsyet themelore të mungesave të një fëmije. Mund të përfshijë një detyrë 
arsimore në një program arsimor alternativ, por mund të mos përfshijë një detyrë në një 
Program të Edukimit Alternativ për Rinia Reformuese.  
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Për më tepër, Philadelphia E&T mund të paraqesë një citim kundër prindit / kujdestarit 
të një fëmije të rregullt nën moshën pesëmbëdhjetë (15) vjeç në një gjykatë magjistrale 
rrethi. Vendi i paraqitjes do të bazohet në vendndodhjen e shkollës në të cilën fëmija 
është regjistruar ose do të regjistrohet.  

• Fëmijët me aftësi të zakonshme pesëmbëdhjetë (15) vjeç 
dhe më të vjetër:  

Philadelphia E&T do të: 1) referojë fëmijën në një program të përmirësimit të 
frekuentimit me bazë në shkollë ose në komunitet; ose 2) të paraqesë një citim kundër 
studentit ose prindit / kujdestarit në gjykatën e duhur gjyqësore të rrethit. Vendi i 
paraqitjes do të bazohet në vendndodhjen e shkollës në të cilën fëmija është regjistruar 
ose do të regjistrohet. Nëse një fëmijë i zakonshëm i moshës pesëmbëdhjetë (15) ose 
më i vjetër pëson mungesa shtesë pasi një shkollë i referohet asaj fëmije në një 
program të përmirësimit të frekuentimit ose fëmija refuzon të marrë pjesë në një 
program të përmirësimit të frekuentimit, Philadelphia E&T mund ta referojë fëmijën në 
agjencinë lokale CYS për disponimi i mundshëm si një fëmijë i varur.  

Në të gjitha rastet, pavarësisht nga mosha, ku Philadelphia E&T i referohet një fëmije të 
rregullt në një gjykatë të magjistraturës së rrethit ose CYS, Philadelphia E&T do të 
sigurojë verifikimin se ajo mblodhi dhe mbajti një Konferencë për Përmirësimin e 
Pjesëmarrjes.  

Studentët që mungojnë nga shkolla për dhjetë (10) ditë ose më shumë ditë me radhë, 
pa dokumentacionin e duhur, do të hiqen nga listat e Philadelphia E&T përveç nëse një 
nga sa vijon:  

1. Rrethi është pajisur me prova që mungesa mund të shfajësohet me ligj;  

2. Ndjekja e detyrueshme e ndjekjes është ndjekur ose po ndiqet;  

Philadelphia E&T do të raportojë mungesa të pashfrytëzuara drejtpërdrejt në PDE 
përmes sistemit të menaxhimit të informacionit në Pensilvania (PIMS).  

Fëmijët të cilët zakonisht janë nga shkolla, ndërsa i nënshtrohen vijimit të detyrueshëm 
të shkollës, i nënshtrohen një vlerësimi për të përcaktuar nëse ka nevojë për shërbime 
të përgjithshme mbrojtëse. Fëmijët nuk do t'i referohen agjencisë së fëmijëve dhe të 
rinjve të qarkut për vlerësim, pasi që ndoshta kanë nevojë për shërbime derisa Filadelfia 
E&T ka bërë një përpjekje zyrtare për të përfshirë familjen dhe fëmijën në zgjidhjen e 
shkakut të sjelljes së gjykimit.  

Studentët që mungojnë nga shkolla për dhjetë (10) ditë ose më shumë ditë 
me radhë pa dokumentacionin e duhur, do të largohen nga lista e shkollës 
Charter.  
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VLERSIA : Kohëzgjatja do të regjistrohet në hyrje të shkollës, sapo zilja të ketë dalë 
duke sinjalizuar fillimin e homeromës.  
1. studentdo student që është vonë me dymbëdhjetë (12) herë në muaj, do të marrë 
paraburgim të Shtunën. Nëse një student i mungon paraburgimi të Shtunën, shkalla e 
Disiplinës së tyre do të ulet me 10 pikë dhe përveç kësaj, Administrata / personi i 
caktuar do të caktojë një takim të detyrueshëm me prindin / kujdestarin dhe 
studentin. Mosrespektimi i këtij takimi mund të rezultojë në pezullimin e studentit.  
  
2. studentdo student që arrin në shkollë pas orës 8:50 të mëngjesit, duhet të vuajë një 
paraburgim të detyrueshëm atë ditë. Nëse një student i mungon këtij paraburgimi, 
shkalla e Disiplinës së tyre do të zvogëlohet për 2 pikë dhe përveç kësaj, Administrata 
/ personi i caktuar mund të caktojë një takim të detyrueshëm me prindin / kujdestarin 
dhe studentin. Mosrespektimi i këtij takimi mund të rezultojë në pezullimin e 
studentit. 3. Për çdo pesëmbëdhjetë (15) herë me vonesë, kontakti me prindërit do të 
bëhet, përmes telefonit, postës elektronike dhe / ose postës së rregullt për t'i informuar 
ata për mungesat e përllogaritura të fëmijës së tyre.  

SHKELJET E PARA : Një student që kërkon një pushim të parakohshëm duhet të ketë 
një letër të nënshkruar nga një prind / kujdestar që përmban një arsye të vlefshme për 
kërkesën. Studentët inkurajohen të paraqesin kërkesën pranë Zyrës së Shërbimeve 
Studentore një (1) ditë para pushimit të parakohshëm të kërkuar. Studenti duhet të 
merret nga një prind / kujdestar ose person i caktuar (një i rritur përgjegjës mbi moshën 
21 vjeç). Kërkohet identifikimi i duhur. Nuk do të ketë përjashtim nga kjo politikë. T ALL 
GJITHA kërkesat për heqjen e parakohshme duhet të dorëzohen me shkrim.  

* Polenizimi dhe politikat e heqjes së parakohshme do të ndryshohen nëse mësimi në 
distancë është miratuar. Studentët do të duhet të ndjekin kohëzgjatjen dhe politikat e 
largimit të parakohshëm në ditët nga të cilat kërkohet të jenë në një gjendje më të 
mirë në ndërtesën e shkollës. 
VIZITA E KOLEGJIT: Të rinjtë dhe të moshuarit që dëshirojnë të vizitojnë dhe kolegj 
mund ta bëjnë këtë si një mungesë të justifikuar deri në tre (3) herë në vit. Vërtetimi i 
vizitës duhet të merret nga kolegji dhe të paraqitet në Zyrën e Shërbimeve 
Studentore. Do vizitë në kolegj përtej ndarjes prej tre (3) ditësh kërkon aprovim nga 
administrata.  
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D. KODI I KONDUKTIT STUDENTOR    
  

Qëllimi i Kodit të Sjelljes së shkollës sonë është të zhvillojë, inkurajojë dhe mirëmbajë 
një mjedis dhe atmosferë që promovon respekt dhe konsideratë për të tjerët dhe një 
dëshirë për të mësuar. Kodi i Sjelljes i Philadelphia E&T është krijuar për të lejuar 
studentët tanë të jenë aktivë; të marrin përgjegjësi në të gjitha situatat dhe të jenë 
përgjegjës për veprimet dhe sjelljet e tyre. Të gjithë studentët duhet të trajtohen me 
ndershmëri dhe ndershmëri. Kodi i Sjelljes së Studentëve është i transferueshëm në 
mjedisin e largët të mësimit.  

Përkufizimet: Në varësi të përkufizimeve shtesë të përfshira në dispozitat pasuese të 
këtij Kodi të Sjelljes, fjalët dhe frazat e mëposhtme kur përdoren në këtë Kod, përveç 
nëse konteksti tregon qartë ndryshe, përkufizohen si:  

"Sulmi" përcaktohet si përpjekje për të shkaktuar ose me dashje, me vetëdije ose 
pamëshirshëm shkakton lëndime trupore ndaj një personi tjetër.  

"Dëmtimi trupor" përcaktohet si dëmtim i një gjendje fizike ose dhimbje 
thelbësore.  

"Bullying" përkufizohet si një veprim i qëllimshëm elektronik, me shkrim, verbal ose fizik 
që ndërhyn në mënyrë thelbësore në edukimin e një studenti, krijon një mjedis kërcënues 
ose në mënyrë të konsiderueshme prish funksionimin e rregullt të shkollës.  

"Substanca e kontrolluar" përcaktohet si një ilaç, substancë, ose pararendëse e 
menjëhershme siç është e shënuar në 35 PS § 780-104.  

"Rrugë në internet" përkufizohet si çdo sjellje përmes një shërbimi elektronik të 
mediave sociale që dëmton ose mendon seriozisht për karakteristikat fizike të një 
personi tjetër, seksualitetin, aktivitetin seksual, aftësinë e kufizuar ose racën / 
përkatësinë etnike.  

  
"Shpifës" përcaktohet si çdo deklaratë ose komunikim që ka tendencë të dëmtojë 
reputacionin e një tjetri, në mënyrë që të ulë atë person në vlerësimin e komunitetit ose 
të pengojë personat e tretë që të merren me atë person.  
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"Rrezikimi i mirëqenies së të tjerëve" përcaktohet si çdo sjellje që e vë një person 
tjetër në rrezik të lëndimit trupor.  

"Ngacmimi" (jo seksual) përcaktohet si çdo veprimtari e bërë për të bezdisur ose 
alarmuar një person tjetër duke përfshirë, por pa u kufizuar në, prekje fizike, ndjekje, 
komunikime të përsëritura të padëshiruara dhe komunikime kërcënuese / të pahijshme.  

"Kërcënimi" përcaktohet si çdo komunikim, direkt ose indirekt, duke sugjeruar një akt 
dhune ndaj një personi tjetër.  

"Ngacmimi racial ose etnik" përkufizohet si ngacmim ndaj racës, ngjyrës, fesë ose 
origjinës natyrore të një individi ose grupi tjetër të individëve.  

Seksioni vijues nxjerr në pah udhëzimet specifike për studentët / familjet në lidhje me 
pritjet e studentëve:  

Sjellja abuzive: Aktet abuzive të çfarëdo lloji të drejtuara në Staf ose ndonjë student 
janë të ndaluara rreptësisht. Kjo përfshin, por pa u kufizuar në, ngacmime, abuzime 
verbale, abuzim fizik, ngacmim racor ose etnik, zhvatje, fjalë ose akte që kërcënojnë një 
student tjetër ose personel të stafit ose nxisin të tjerët për ta bërë këtë, shtrëngim, 
shantazh dhe parandalimin e hyrjes së studentëve, largimi, ose lëvizja për në shkollë 
ose përfshirja në aktivitete shkollore nga kërcënimet ose ngacmimet.  
AKTIVITETET : Studentët inkurajohen fuqimisht të marrin pjesë në aktivitete 
jashtëshkollore. Pjesëmarrja dhe angazhimi në aktivitetet e shkollës është e 
rëndësishme në mësimin e aftësive të nxënësve si bashkëpunimi dhe 
udhëheqja. Klubet organizohen dhe moderohen nga anëtarët e stafit. Këta anëtarë të 
stafit zbatojnë kodin e sjelljes gjatë kohës së takimit në klub / aktivitet. Shkarkimi nga 
një klub është në diskrecionin e moderatorit të klubit. Klubet Akademike përfshijnë 
Shoqërinë Kombëtare të Nderit, Qeverinë e Studentëve, Librin vjetor, etj. Ju lutemi vini 
re se të gjitha aktivitetet do të rishikohen plotësisht për të marrë parasysh udhëzimet e 
lëshuara nga agjensitë komunale, shtetërore dhe federale për shkak të COVID-19. 
21 Qendra e Mësimit të Komunitetit të Shekullit ST : (e financuar plotësisht ose 
pjesërisht nga Departamenti i Arsimit i PA) mban një program falas shkollor pas 
shkollës nga e hëna deri të enjten çdo javë. Ofertat e Programit janë Ndihmë për 
Detyrat e shtëpisë, Ndihmës, Robotikë, Transmetim, Sporte Intruhale, etj. Një kalendar 
dixhital që përshkruan aktivitetet mund të gjendet në faqen e internetit të 
shkollës www.petchs.org . Një rast i lejes së Qendrës së Mësimit të Komunitetit të 
Shekullit 21 ST përfshihet në shtojcën për lehtësinë tuaj (Shtojca B ) 

Të gjitha pyetjet në lidhje me 21 st CCLC mund të bëhen për të, Kevin 
Cassidy 21 st Koordinator CCLC Grant, 267-514-1824 
ext. 314 cassidyk@petchs.org  
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ARRESTI : studentdo student i kapur dhe / ose i arrestuar nga autoritetet e zbatimit të 
ligjit ndërsa është në shkollë ose në ndonjë funksion të lidhur me shkollën do të 
pezullohet menjëherë dhe do t'i referohet Dekanit të Studentëve. Prindërit / Kujdestarët 
do të njoftohen menjëherë dhe pezullimi do të mbetet në fuqi derisa autoritetet të 
përcaktojnë rezultatin.  
ASSAULT : studentdo studenti që sulmon, ose kërcënon të sulmojë një person të 
Stafit, një Student, ose ndonjë punonjës të shkollës do t'i lëshohet një pezullim jashtë 
shkollës menjëherë, dhe incidenti do t'i referohet Dekanit të Studentëve.  
ATHLETIKA : Philadelphia E&T do të ofrojë Basketboll PIAA Junior Varsity 
për sezonin 2020-2021 . Studentdo student që është i interesuar për ndonjë sport 
varsity ka të drejtë të provojë për ekipet e tyre lokale shkollore publike atletike. Nëse një 
student është zgjedhur për të marrë pjesë në ekipe atletike të një shkolle tjetër, ata 
duhet të njoftojnë Shefin tonë të Shërbimeve Studentore. Duke pranuar që atletika 
shkollore është një zgjatje e përvojës shkollore, Philadelphia E&T do të komunikojë me 
ato ekipe për të siguruar që atletëve u lejohen pushime të parakohshme, aty ku është e 
përshtatshme, në bashkëpunim me Zyrën e Shërbimeve Studentore dhe plotësojnë 
kërkesat specifike akademike të PIAA-s dhe sjelljen e shkollës, frekuentimin dhe 
vonesën kërkesat para pjesëmarrjes në ndonjë sport. Departamenti, trajnerët dhe 
studentët-atletët do të përfaqësojnë shkollën me krenari dhe përpjekje për të pasur 
sukses në të gjitha aspektet e sportit në të cilin garojnë.   
Atletët studentorë dhe studentët e Philadelphia E&T që marrin pjesë në çdo ngjarje 
përkatëse atletike mbetet subjekt i Kodit të Sjelljes së shkollës.  
Ekzaminimi Fizik: studentdo student-atlet duhet të ketë një fizik para-pjesëmarrjes nga 
një mjek i licencuar përpara se të praktikojë me një ekip para çdo sezoni.  
Kërkesat për moshën dhe pranueshmërinë: Studentët mund të mos i kenë mbushur 19 
vjeç deri më 1 korrik para vitit shkollor. Studentdo nxënës ka të drejtë vetëm për katër 
vjet radhazi përtej klasës së tetë.  
LIBRA : Të gjitha librat janë pronë e shkollës, dhe si të tilla do të kujdesen nga nxënësit 
në një mënyrë të përshtatshme. Mbrojtja ose dëmtimi i një libri nuk është ndryshe nga 
mbrojtja ose dëmtimi i ndonjë prone tjetër të shkollës ose pajisjes.  
BULLIMI / KYBER-KUJDES / KUJDES : Shkolla e Mesme e Kartës së Philadelphia 
ndalon veprimet e ngacmimit, frikësimit ose ngacmimit, përfshirë ngacmimin në internet 
ose ngacmimin përmes rrjeteve sociale. Një mjedis i sigurt dhe civil në shkollë është i 
nevojshëm që nxënësit të mësojnë dhe të arrijnë standarde të larta 
akademike. Ngacmimi, frikësimi ose ngacmimi, si ndërprerje të tjera ose sjellje të 
dhunshme, është sjellje që prish si aftësinë e nxënësit për të mësuar, ashtu edhe 
aftësinë e shkollës për të edukuar nxënësit e saj në një mjedis të sigurt; dhe meqenëse 
nxënësit mësojnë me shembull, administratorët e shkollës, fakulteti, stafi dhe vullnetarët 
duhet të lavdërohen për demonstrimin e sjelljes së duhur, trajtimin e të tjerëve me 
civilizim dhe respekt dhe refuzimin për të toleruar ngacmimin, frikësimin ose 
ngacmimin. Politika e plotë e ngacmimit është në dispozicion në internet.  
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PHELL CELL / PAJISJET ELEKTRONIKE: studentdo student që zgjedh të sjellë 
pajisjen e tyre elektronike në shkollë, mund ta bëjë këtë me kuptimin që nuk do t'i 
përdorë këto pajisje në klasat e tyre. Politika e shkollës është "OFF dhe AWAY" në të 
gjitha klasat. Për shkak të COVID-19 nuk do të ketë përjashtime dhe politika jonë 
shkollore do të zbatohet rreptësisht. Kjo për shkak të rrezikut të mundshëm që një 
pajisje e telefonisë celulare mund të çojë tek të tjerët që praktikojnë udhëzime për 
distancimin shoqëror dhe sigurinë siç përshkruhen nga agjensitë komunale, shtetërore 
dhe federale. Studentët do të jenë në gjendje të paraqesin pajisjen e tyre elektronike kur 
të hyjnë në klasë. Pajisja elektronike do t'i kthehet studentit në fund të periudhës së 
klasës. Një student mund të zgjedhë të mbajë pajisjen e tyre elektronike, por ai duhet 
të jetë jashtë dhe larg gjatë periudhës kohore të caktuar të klasës. Nëse një student ka 
pajisjen e tij elektronike në klasë, pajisja elektronike do t'i dërgohet Zyrës së 
Shërbimeve Studentore përmes një Zyrtari për Klima. Studenti do të jetë në gjendje të 
zgjedhë pajisjen elektronike pas shkollës. Herën e tretë që një student ka një pajisje 
elektronike jashtë në mënyrë të papërshtatshme, telefoni do të konfiskohet dhe një 
prind duhet të vijë në shkollë për të mbajtur telefonin. Herën e katërt që një pajisje 
elektronike është në mënyrë të papërshtatshme, telefoni duhet t'i dorëzohet Zyrës së 
Shërbimeve Studentore në baza ditore për një semestër. Pajisjet elektronike janë 
përgjegjësi e studentit. Shkolla nuk është përgjegjëse për pajisjet e humbura ose të 
vjedhura.   
SUBSTANCAT E KONTROLLUAR (përfshirë Duhanin / Marijuana / Alkoolin / 
Pajisjet Vape) : Mbajtja, përdorimi, shitja dhe / ose transmetimi i ndonjë alkooli ose 
ndonjë substance të kontrolluar është rreptësisht e ndaluar. Ky ndalim përfshin 
ndërtesën e shkollës, bazat përreth, udhëtimin drejt dhe nga shkolla, si dhe çdo 
program apo veprimtari të sponsorizuar nga shkolla, pavarësisht nga vendndodhja.  
P USRDORIMI ELEVATOR: Studentët që kanë aftësi të kufizuara ose dëmtimet që 
ndikojnë në aftësinë e studentit për t'u ngjitur në shkallët duhet të kenë një shënim të 
mjekut që tregon gjatësinë e nevojshme të përdorimit për të marrë një ashensor të 
marrë nga administrimi. Studentët që ngasin ashensorin pa leje i nënshtrohen një 
veprimi disiplinor. Philadelphia E&T do të rishikojë të gjitha rekomandimet e dhëna nga 
autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 kur përcaktojnë 
përdorimin e duhur të ashensorëve. 
PLANET E EMERGJENC : S : Sjellja e heshtur dhe e pjekur pritet në këtë kohë në 
mënyrë që të sigurohet një veprim ose evakuim i sigurt për të gjithë studentët dhe stafin 
në rast të një situate të rrezikshme dhe të rrezikshme. Shenjat sigurohen në secilën 
klasë me procedurat e evakuimit urgjent. Aktivizimi me qëllim i një alarmi të rremë është 
një vepër penale. Shkelësit do të jenë subjekt i procedurave disiplinore dhe mund të 
referohen në polici.  
PASET HALL / PASET E BATHROOM : Studentëve nuk u lejohet të bredhin për 
ndërtesën, korridoret, etj. Ose të dalin nga ndërtesa pa autorizim. Nëse një student 
duhet të lërë një klasë ose një zonë të caktuar, ata së pari duhet të sigurojnë një kalim 
nga mësuesi ose personi i tij. Philadelphia E&T do të rishikojë të gjitha rekomandimet e 
dhëna nga autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 kur 
përcaktojnë përdorimin e duhur të kalimeve dhe protokollin e banjës. 
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HYRJE : Personeli i Administratës dhe Sigurisë rezervojnë të drejtën të marrin në pyetje 
çdo student ose student në lidhje me sjelljen ose sjelljen e tyre, si dhe sjelljen ose 
sjelljen e të tjerëve. Ata gjithashtu rezervojnë të drejtën të kërkojnë çdo student ose 
student, si dhe pronën e tyre nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se çdo send, 
substanca, kontrabandë, ose materiale të paligjshme ose të pa autorizuara janë në 
zotërim të tyre që mund të rrezikojnë mirëqenien dhe / ose sigurinë e të tjerëve ose 
funksionimi i sigurt i shkollës.  
Studentët duhet të bashkëpunojnë me çdo pyetje nga administrata e shkollës. Studentët 
të pyetur nga zyrtarët e zbatimit të ligjit në shkolle do të këshillohen për të drejtat e tyre 
kundër vetë-inkriminimit.  
GJUHA: Studentët pritet të përmbahen nga përdorimi i gjuhës së gabuar ndaj 
anëtarëve të stafit dhe studentëve të tjerë. Studentët nuk duhet të përdorin gjuhë që 
është nënçmuese në asnjë natyrë.  
LETTERRSIMI / Dëmtimi i pronës: Studentët pritet të ndihmojnë në mirëmbajtjen e 
një mjedisi të pastër pune. Lëshimi, mbishkrimi ose dëmtimi i pasurisë është i 
papranueshëm.  
LOKET / LLOJET : studentdo studenti do të pajiset me dollap me kyç. Dollapët janë 
pronë e shkollës dhe sigurohen për ruajtjen e veshjeve të sipërme, librave, sendeve 
personale, etj. Ndërsa dollapët mbeten pronë e shkollës, mirëmbajtja e dollapit është 
përgjegjësi e nxënësit. Studentëve nuk u lejohet të përdorin dollapin e një studenti 
tjetër, dhe as nuk lejohen të ndajnë dollap me një student tjetër. Pakënaqësia me 
dollapin e një studenti tjetër do të çojë në rishikim disiplinor.  
Dollapët mund të kontrollohen nga Administrata (ose një person i caktuar) nëse 
ekziston dyshimi i arsyeshëm se dollap me kyç përmban diçka të dëmshme ose të 
paligjshme. Kërkimet e kësaj natyre do të kryhen në prani të një ose më shumë 
dëshmitarëve.  
Studentët duhet të sigurojnë bllokimin e tyre dhe çdo dollap me kyç duhet të mbetet i 
mbyllur gjatë gjithë ditës. Shkolla nuk mban përgjegjësi për asnjë material ose sende që 
mungojnë ose vidhen nga një dollap me kyç.  
  
DETYRIM METAL: Për të maksimizuar sigurinë e nxënësve, studentët dhe të ftuarit 
e shkollës duhet t'i nënshtrohen zbulimit të metaleve në hyrjen e 
përparme. Philadelphia E&T do të rishikojë të gjitha rekomandimet e dhëna nga 
autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 kur 
përcaktojnë përdorimin e duhur. 
DHUNA FIZIKE : Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia E është plotësisht e 
angazhuar për të mbajtur një mjedis të sigurt mësimi për çdo student. Dhuna nuk do të 
tolerohet; dhe çdo student që zgjedh të përdorë çdo lloj dhune si opsion për të zgjidhur 
çështje, probleme ose dallime me këdo do t'i referohet Dekanit të Studentëve 
menjëherë.  



33 
 

REZULTATI: Një klimë respekti të ndërsjellë pritet në Philadelphia E&T. Diversiteti dhe 
ndryshimet e mendimeve janë të mirëseardhura pasi jemi një mjedis 
gjithëpërfshirës. Studentët dhe anëtarët e stafit duhet t'i drejtohen njëri-tjetrit duke 
përdorur gjuhë profesionale dhe të përshtatshme. Zgjidhja e konflikteve është parësore 
për të ruajtur këtë klimë respekti të ndërsjellë. Ndihma në atë zonë mund të gjendet në 
çdo zyrë administrative.  
NGJARJET SHKOLLORE : Studentët që ndjekin ngjarjet në shkollë duhet të ndjekin të 
gjitha rregullat e përfshira në këtë kod. Studentët mund të mos ndjekin ngjarjet në 
shkollë nëse nuk e ndoqën shkollën atë ditë. Studentët / Familjet janë përgjegjës për 
studentët e tyre që kanë transport të besueshëm në / nga ngjarja shkollore. Studentët 
duhet të arrijnë në një ngjarje brenda një ore nga koha e fillimit. Studentët mund të mos 
e lënë ngjarjen deri një orë para se të përfundojë ngjarja. Studentët duhet të largohen 
nga ambientet brenda pesëmbëdhjetë (15) minutave pas përfundimit të 
ngjarjes. Studentët që janë larguar nga shkolla jonë nuk u lejohet të marrin pjesë në 
ndonjë ngjarje shkollore për të paktën një (1) vit. Studentët të cilët injorojnë me padurim 
këtë politikë dhe sjellin një student që është larguar nga shkolla, do të përballen me një 
veprim disiplinor, i cili mund të përfshijë pezullimin dhe / ose dëbimin. Ngjarjet 
individuale mund të kenë kritere specifike për pranueshmërinë dhe pjesëmarrjen e 
studentëve. Philadelphia E&T do të rishikojë të gjitha rekomandimet e dhëna nga 
autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 kur përcaktojnë 
protokollet e duhura për ngjarjet shkollore. 
FEE E SENIOR : Të moshuarit u kërkohet të paguajnë një tarifë të lartë prej 300,00 $ 
për Shkollën e Mesme të Kartës E dhe T Filadelfia. Kjo tarifë do të përdoret për artikuj 
të ndryshëm në lidhje me diplomimin që do të blihen për to gjatë gjithë vitit të tyre të 
lartë. Një listë e plotë do të sigurohet në bazë vjetore.  
Tre pagesa prej 100 dollarë mund të bëhen gjatë gjithë vitit shkollor në datat e duhura 
të përcaktuara në kalendarin e shkollës ose një pagesë përfundimtare prej 300 dollarë 
mund të bëhet deri në fund të janarit.  
KARSIMI SEKSUAL : Kontakti i padëshiruar ose i padëshiruar ose sjellja e pahijshme 
(fjalë, gjest ose kontakt fizik) i një natyre seksuale të drejtuar ndaj një individi tjetër është 
i ndaluar. Philadelphia E&T nuk do të tolerojë ngacmimet nga ndonjë student ose anëtar 
i stafit. ndonjë  
Studentët me aftësi të kufizuara: studentdo student me një program të arsimit të 
individualizuar (IEP) ose Seksionin 504 Marrëveshja e Shërbimit do të ndjekë kodin e 
sjelljes të modifikuar nga çdo synim specifik i sjelljes. Anydo / të gjitha veprimet 
disiplinore do të adresohen në përputhje me ligjin e Pensilvanisë. Shih Seksionin F për 
informacion në lidhje me përjashtimet në shkollë për nxënësit me aftësi të kufizuara.  
Të gjitha pyetjet mund të 
bëhen për: Leigh-Ann 
Wilson Drejtor i Arsimit 
Special 267-514-1824 
ext. 295 w ilsonl@petchs
.org  
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SHKOLLA PUMRMBLEDHJE : studentdo student i Philadelphia E&T i cili nuk ka 
sjellje dhe / ose shkel politikën e frekuentimit, do t'i kërkohet të ndjekë shkollën 
verore.  
  
PERIODAT E KALIMIT: Studentët kanë tre minuta për të kaluar nga një periudhë klase 
në tjetrën. Gjatë këtyre periudhave të tranzicionit, studentët duhet të lëvizin me 
shpejtësi dhe qetësi nga një klasë në tjetrën. Studentët nuk duhet të veshin rroba të 
jashtme ose të angazhohen në prekjen e studentëve të tjerë në asnjë 
mënyrë. Philadelphia E&T do të rishikojë të gjitha rekomandimet e dhëna nga autoritetet 
komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 kur përcaktojnë përdorimin e 
duhur të periudhave të tranzicionit. 
AKTET E PALZUARA : Një veprim i kundërligjshëm që po ndodh në pronë ose jashtë 
pronës së shkollës mund të rezultojë në pezullim ose dëbim, si dhe përfshirje të 
policisë përveç gjobave nga gjykata.  
VLERAT / THEFT : Vlerësimet e vlefshme siç janë paratë, çantat, çantat, kuletat, etj. 
Janë përgjegjësi e studentit dhe jo e shkollës. Shuma të mëdha parash dhe sende me 
vlerë ekstreme nuk duhet të mbahen për shkollën. Pajisjet elektronike janë të ndaluara 
dhe çdo humbje e një sendi nuk do të jetë përgjegjësi e shkollës. Prandaj shkolla nuk 
do të jetë përgjegjëse për rimëkëmbjen.  
VANDALIZMI : studentdo student fajtor për vandalizëm, d.m.th., duke mbrojtur, 
dëmtuar ose shkatërruar pasuritë e shkollës, objektet, pajisjet, materialet, etj., Do të 
referohet menjëherë te Dekani i Studentëve.  
Armët : Nxënësve u është ndaluar rreptësisht të kenë armë mbi personat e tyre në çdo 
kohë ose në çdo hapësirë që u ofrohet atyre nga shkolla, duke përfshirë por jo të 
kufizuar në dollapin e tyre, autobusin e shkollës ose hapësirat përkatëse. Një armë 
konsiderohet çdo mjet, instrument, zbatim ose armë e aftë të shkaktojë dëmtim serioz 
ose më keq. Posedimi, përdorimi ose përdorimi në tentativë i ndonjë sendi që mund të 
shkaktojë dëmtimin e një tjetri do të rezultojë në pezullim të menjëhershëm dhe referim 
tek Dekani i Studentëve.  
  
  
  
  

E. NDIKIMET 

Systemshtë krijuar një sistem infraksioni për të lejuar studentët të veprojnë me 
përgjegjësi dhe të japin përgjegjësi për performancën dhe sjelljen e tyre. Me zbatimin e 
këtij sistemi, është shpresë e Administratës që studentët do të mësojnë të vlerësojnë 
rëndësinë dhe nevojën e vetë-disiplinës. Theshtë përgjegjësi e studentit që të njoftojë 
dhe këshillojë prindërit / kujdestarët e tyre për çdo shkelje të bërë në lidhje me Kodin e 
Sjelljes të Philadelphia E & T ose politikat e shkollës.  
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Studentdo student do të fillojë çdo tremujor me njëqind (100) pikë. Nota kaluese në 
disiplinë është shtatëdhjetë (70). Notat tremujore të secilit student do të mesatarizohen 
për të përcaktuar klasën e fundit të disiplinës. Nëse një student nuk arrin të zhvillojë 
vitin shkollor, do t'i kërkohet të ndjekë shkollën verore. Studentëve që shkelin Kodin e 
Sjelljes, politikave dhe / ose procedurave të shkollës, do të lëshohet një kundërvajtje, në 
të cilën pikat e kohës do të zbriten nga nota e disiplinës së studentit. Zbritjet e pikës 
ndryshojnë në bazë të shkeljes.  
Studentët që marrin një notë disiplinore të dështuar në një çerek mund të fitojnë një 
notë kaluese duke fituar një tetëdhjetë e pesë (85) ose më lart në tremujorin 
pasardhës. Nëse studenti merr një tetëdhjetë e pesë (85), nota e dështuar e tremujorit 
të mëparshëm do të përshtatet në një 70.  

Më poshtë është një listë e shkeljeve që gjenden në fletën e infraksionit të 
shkollave të mesme të Philadelphia E. & T. Charter:  

Përshkrimi i Shkeljes Shkolla e Mesme e Pavarësisë Akademike Philadelphia Shkolla e 
Mesme beson se ndershmëria akademike është thelbësore për suksesin 
e secilit student. Prandaj, studentëve u ndalohet plagjiaturë, mashtrim ose ndonjë aktivitet tjetër 
kur një student përpiqet të paraqesë punën e një personi tjetër si të vetin. Për më tepër, çdo 
student që ndihmon me dëshirë një student tjetër të shkelë këtë politikë, gjithashtu do të jetë në 
kundërshtim me politikën e ndershmërisë akademike. Të gjitha shkeljet e kësaj politike do të 
hetohen nga Shefi i Akademikëve .   

Mosarritja e administratës për të përmbushur dokumentet e kërkuara në kornizën kohore të 
dhënë. Dënimi do të përpunohet në fuqi për çdo ditë që studenti nuk e përmbush.   

Shkelja e telefonit celular Kur një student shkel politikën e telefonit celular në shkollë.  

Klasa e prerjes Kur një student nuk është në atë vendndodhje e tij / saj dikton. 

Kundërvajtje të përsëritura: penaltydo dënim deri në dhjetë (10) ditë pezullim.  

Mosrespektimi: Kur ai student thotë ose bën diçka që tregon mungesë respekti për një staf 
ose anëtar të fakultetit. Shkelje të shumta do të rezultojë në ndonjë dënim deri në dhjetë (10) 
ditë pezullim.  

Ruptionrregullimi: Një nxënës prish mjedisin shkollor duke vepruar përfshirë, por pa u 
kufizuar në, duke folur të tepërt, duke lënë vende, duke paketuar herët, duke hedhur objekte, 
duke bërtitur etj.  

Kodi i veshjes: Kur një student nuk është me uniformën e duhur.  

Ashensor : Kur një student është në ashensor pa kredencialet e duhura.  

Të rrezikosh mirëqenien e të tjerëve: Kur studentët marrin pjesë në sjellje të rrezikshme, duke 
përfshirë luftime për lojëra, hedhje të rrezikshme të objekteve, dhe nxitje / bllokim të studentëve 
të tjerë. 

Falsifikimi i Dokumenteve: Kur studentët krijojnë nënshkrime, falsifikojnë kalime ose leje. 



36 
 

IPad : Kur një student shkel politikën iPad 1: 1. Shkelja do të rishikohet nga Departamenti i 
Teknologjisë në lidhje me Shërbimet Studentore.  

Vonë për në klasë : Një student është vonë kur ai / ajo nuk është në klasën e tyre të caktuar ose 
në lokal, gjatë drekës së tyre të caktuar kur kambanë zë.  

Lënia e pronës së shkollës: Kur një student lë pronën e shkollës pa lejen e duhur.  

Littering: Kur një student qëllimisht lë mbeturina / mbeturina në klasën e tyre, kafeteri dhe / ose 
korridor.  

Sjellja e turpshme ose e përdhosur kur një student përdor gjuhë / veprime të pavëmendshme 
ose të përditshme duke përfshirë gjuhën e shkruar, postimet elektronike dhe postat 
elektronike. Shkelje të shumta do të rezultojë në ndonjë dënim deri në dhjetë (10) ditë pezullim.  

Raciali i Slur Etnik: Kur një student përdor në mënyrë të çrregullt racore ose etnike. Shkelje të 
shumta do të rezultojë në ndonjë dënim deri në dhjetë (10) ditë pezullim. 

Gjumi : Kur një student po fle kur ata duhet të përfshihen në mësim.  

Vjedhja: Kur një student merr pronën e një personi tjetër pa leje ose të drejtë ligjore. Ekziston 
mundësia e ndërhyrjes dhe kthimit të policisë. Shkelje të shumta do të rezultojë në ndonjë 
dënim deri në dhjetë (10) ditë pezullim.  

Shkelja e zonës së paautorizuar: Kur një student gjendet në një zonë të paautorizuar.  

Vandalizëm : Kur një student shkatërron ose dëmton me dashje shkollën dhe / ose pronën e një 
studenti tjetër .  

Shkelja e procedurave të urgjencës: Kur një student nuk ndjek procedurat e urgjencës së 
shkollës siç duhet.  

E. DETYRIME     

* Ju lutemi vini re se për shkak të COVID-19 disa nga kërkesat tradicionale të 
paraburgimit mund të ndryshohen për shkak të udhëzimeve të nxjerra nga agjensitë 
komunale, shtetërore dhe federale ose që konsiderohen të nevojshme nga Philadelphia 
E&T. 

Studentët mund të marrin paraburgim për shkeljen e politikave dhe procedurave të 
shkollës. Ndalimet do të ndryshojnë në varësi të natyrës dhe ashpërsisë së 
shkeljes. Ekzistojnë tre lloje ndalimesh që një student mund të marrë:  

1. E hënë deri të Premte nga 2: 50–3:20 
pasdite. 2. E Shtuna 9:00 - 11:00 e mëngjesit 

(cikli mujor) * Koha e ndalimit mund të 
ndryshojë.  

Lista e ndalimeve do të publikohet çdo ditë. Shtë përgjegjësi e studentit të kontrollojë 
për të siguruar që nuk janë planifikuar të vuajnë një paraburgim. Pikat do të tërhiqen 
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nga nota e disiplinës së një studenti nëse nuk marrin pjesë në paraburgim të planifikuar 
si më poshtë:  
Arrestimi i ditës së javës = 2 pikë 
Arrestimi i së Shtunës = 10 pikë 

F. SUPREZIMET DHE PROCEDURAT E SHPENZIMEVE 

Disa vepra penale të këtij kodi të sjelljes do ta bëjnë një student të jetë përgjegjës për 
një përjashtim nga shkolla. Shkolla e Mesme e Kartës E Philadelphia E&T mund të 
pezullojë një student nga shkolla për shkelje të kodit të sjelljes.  
Në përputhje me Kodin 12.6 të Departamentit të Arsimit të Pensilvanisë, "Përjashtimet 
nga Shkolla", Bordi i Besuar i Shkollës së Mesme të Filadelfisë E&T thotë:  
• Përjashtimi nga shkolla mund të marrë formën e pezullimit ose të 
dëbimit.  
• Pezullimi është përjashtimi nga shkolla për një periudhë nga një (1) deri në dhjetë (10) 
ditë shkollore radhazi.  
• Pezullimet mund të jepen nga çdo anëtar i administratës së shkollës.  
• Asnjë student nuk do të pezullohet derisa studenti të jetë informuar për arsyen (ët) për 
pezullimin. Njoftimi paraprak i pezullimit të synuar nuk duhet të jepet kur është e qartë 
se shëndeti, siguria ose mirëqenia e komunitetit të shkollës është e kërcënuar.  
• Prindi / kujdestari do të njoftohet menjëherë me shkrim kur studenti pezullohet.  
• Kur pezullimi tejkalon tre (3) ditë shkollore, studentit dhe prindit do t'i jepet mundësia 
për një seancë dëgjimore joformale.  

• Konferenca informale dëgjimore / prindërore do të zhvillohet sa më shpejt të 
jetë e mundur pas fillimit të një pezullimi afatgjatë.  
• Konferenca informale e dëgjimit / prindërve do të zhvillohet jo më vonë se dita e 
tretë e pezullimit afatgjatë, përveç nëse të dy palët bien dakord ndryshe dhe do 
të jenë në përputhje me kërkesat e procesit të duhur.  
• Seancat joformale / konferencat e prindërve nën këtë dispozitë do të zhvillohen 
nga CEO ose i emëruari administrativ.  
• Kjo seancë do të lejojë për të shkollës në komu kata për familjen dhe 

studentin t ai sjelljet shqetësuese / rezultateve të një hetimi / dëshmitarëve.                
• Prindërit / Studentët do të kenë mundësinë të përgjigjen / pyesin shqetësimet / 
hetimet / dëshmitarët e prezantuar. Prindërit / Studentët gjithashtu do të kenë 
mundësinë të sjellin dëshmitarët e tyre.  

• Pas përfundimit të seancës joformale, CEO ose i emëruari Administrativ do të 
përcaktojnë veprimin e ardhshëm. * Ju lutemi vini re: një rekomandim për dëbimin mund 
të jetë një rezultat.  
• Pezullimet mund të mos bëhen për të vazhduar me radhë përtej periudhës dhjetë (10) 
ditore të shkollës.  
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• Studentët do të kenë përgjegjësinë të bëjnë provimet dhe punën e humbur ndërsa 
disiplinohen me pezullim dhe do të lejohen të kryejnë këto detyra brenda udhëzimeve 
të përcaktuara nga bordi drejtues.  
• Dëbimi është përjashtim nga shkolla nga Bordi i Administratorëve për një periudhë që 
tejkalon dhjetë (10) ditë shkollore dhe mund të jetë një dëbim i përhershëm nga lista e 
shkollës. Dëbimi kërkon një seancë zyrtare.  
• Nxënësit që janë pezulluar, dëbuar, ose tërhiqen nga shkolla, nuk lejohen në pronë 
të shkollës dhe as nuk lejohen të marrin pjesë në ndonjë funksion ose veprimtari 
shkollore.  

Studentdo studenti do t'i jepet të drejtat e tij / saj gjatë procesit të rregullt në rast të një 
rekomandimi për dëbimin.  
Studentët të cilët kryejnë një shkelje serioze të Kodit të Sjelljes të Philadelphia E&T dhe 
kanë një paaftësi të dokumentuar, do të ftohen të marrin pjesë në një takim të Përcaktimit 
të Manifestimit, sipas gjykimit të administratës së shkollës. Një përcaktim i manifestimit 
duhet të bëhet nga ekipi i IEP për të vendosur nëse sjellja e studentit është shkaktuar 
nga paaftësia e studentit apo është një "manifestim" i aftësisë së kufizuar. Nëse ekipi i 
IEP vendos që sjellja e studentit të mos ketë lidhje me aftësinë e kufizuar, vendosja e 
studentit mund të ndryshohet për arsye disiplinore dhe / ose studenti mund t’i nënshtrohet 
pasojave të duhura disiplinore për veprimet e tij / saj.  
Informacione shtesë mund të gjenden në Kapitullin 12 të Kodit të PA 
(shiko lidhjen më poshtë): 
http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter12/022_0012.pdf  

Studentët me nevoja të veçanta, të cilët shkelin Kodin e Sjelljes të Philadelphia E&T, 
kanë të drejtë në një përcaktim të manifestimit para procedurave të dëbimit.  
Një përcaktim i manifestimit kërkohet nga IDEA kur konsideron përjashtimin e një studenti 
me aftësi të kufizuara që përbën një ndryshim disiplinor të vendosjes. Përcaktimi i 
manifestimit duhet të bëhet brenda 10 ditëve shkollore nga çdo vendim për të ndryshuar 
vendosjen e një fëmije me aftësi të kufizuara për shkak të shkeljes së kodit të sjelljes së 
studentit. Përcaktimi i manifestimit bëhet nga LEA, prindi dhe anëtarët përkatës të ekipit 
të IEP (siç përcaktohet nga prindi dhe LEA.)  
Në kryerjen e përcaktimit të manifestimit, ekipi duhet të 
përcaktojë:  

1. Nëse sjellja në fjalë ishte shkaktuar nga, ose kishte një lidhje të drejtpërdrejtë 
dhe thelbësore me aftësinë e kufizuar të fëmijës;  
  
ose  

2. Nëse sjellja në fjalë ishte rezultat i drejtpërdrejtë i dështimit të LEA për të zbatuar 
IEP.  
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Nëse përcaktimi i ekipit është Po për secilën prej deklaratave të mësipërme, sjellja 
duhet të konsiderohet si një manifestim i aftësisë së kufizuar të studentit.  

Sipas ligjit të Pensilvanisë, të drejtat e mëposhtme të procesit të duhur do të 
respektohen nëse një student rekomandohet për dëbim:  
1. Njoftimi për akuzat u dërgohet prindërve ose kujdestarëve të studentit me postë të 
çertifikuar.  
  
2. Njoftohet së paku 3 ditë për kohën dhe vendin e seancës. Një kopje e politikës së dëbimit , 
vëren se këshilltari juridik mund të përfaqësojë studentin dhe procedurat e dëgjimit do të 
përfshihen në njoftimin e dëgjimit. Studenti mund të kërkojë shtyrjen e seancës kur studenti 
demonstron një shkak të mirë për një zgjatje.   

3. Seanca dëgjimore mbahet private, përveç nëse studenti ose prindi kërkon një dëgjim 
publik.  

4. Studenti mund të përfaqësohet nga këshilltar, në kurriz të prindërve ose kujdestarëve, dhe 
mund të ketë një prind ose kujdestar të marrë pjesë në seancë.   

5. Studenti ka të drejtë të paraqitet me emrat e dëshmitarëve kundër studentit, dhe kopjet e 
deklaratave dhe dëshmive të atyre dëshmitarëve.   

6. Studenti ka të drejtë të kërkojë që dëshmitarët të paraqiten personalisht dhe t'u përgjigjen 
pyetjeve ose të merren në pyetje.   

7. Studenti ka të drejtë të dëshmojë dhe të paraqesë dëshmitarë në emër të 
tij.  

8. Një procesverbal i shkruar ose audio mbahet në seancë. Studenti ka të drejtë, 
me shpenzimet e studentit , një kopje. Një kopje i jepet pa kosto një studenti që është 
indigjen.   

9. Procedimi do të mbahet brenda 15 ditëve shkollore nga njoftimi i akuzave, përveç nëse 
bien dakord reciprokisht nga të dy palët. Seanca dëgjimore mund të vonohet.   

10. Njoftimi për të drejtën për të apeluar rezultatet e seancës do t'i 
jepet studentit me vendimin e dëbimit.   
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3. POLITIKAT AKADEMIKE 

Shkolla e Mesme e Kartës së Philadelphia E&T beson se ndershmëria akademike është 
thelbësore për suksesin e një studenti dhe për reputacionin e shkollës sonë. Studentët 
duhet të jenë përgjegjës për punën e tyre në çdo kohë. Prandaj, studentëve u është 
ndaluar mashtrimi dhe plagjiatura. Plagjiatura është fjalë për fjalë që kopjojnë, 
përmbledhin ose parafrazojnë fjalët ose idetë e një tjetri pa cituar burimin. Mashtrimi po 
kërkon të marrë (ose ndihmën e një studenti tjetër për të marrë) kredi ose nota të 
përmirësuara përmes përdorimit të mjeteve të ndaluara ose mashtruese.  

Shembuj të pandershmërisë akademike: 

• Prezantimi i ideve ose të tjerëve si tuajat pa i dhënë kredi të duhur burimit tuaj.  

• Kopjimi nga testi, projekti, detyrat e shtëpisë ose puna e pavarur e një personi 
tjetër.  

• Lejimi i dikujt të kopjojë ose paraqesë punën tuaj si të tijin / 
saj.  

• Përdorimi i shënimeve ose materialeve të tjera (përfshirë celularët) gjatë një testi ose 
provimi pa autorizimin e mësuesit.  

• Përdorimi i një telefoni celular për të kapur imazhe të një testi ose detyre të përfunduar të 
detyrës së shtëpisë / detyrës në klasë ose projektit dhe ndarjen me të tjerët për qëllimin e 
kopjimit.  

  
Studentët të cilët përfshihen në ndonjë nga aktivitetet e mësipërme të pandershme do 
të përballen me pasoja që përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në vijim: incidenti i 
raportuar në Zyrën e Akademisë, konferenca e studentëve me mësuesin, njoftimi i 
prindërve nga mësuesi, grada e zvogëluar, ndalimet.  

Zyra e Akademikëve do të mbajë një bazë të dhënash për shkeljet e Politikës së 
Ndershmërisë Akademike. Studentët të cilët kanë më shumë se një shkelje do të 
përballen me pasoja më serioze që mund të përfshijnë por nuk kufizohen vetëm në 
vijim: konferenca e prindërve, pezullimi, përjashtimi nga nderimet, referimi tek 
këshilltari dhe ulja e gradës së detyrës / provës në zero.  

Mësimdhënësit janë përgjegjës për aplikimin e pasojave dhe raportimin e incidentit në 
Zyrën e Akademikëve përmes një emaili që përfshin detaje të incidentit, si dhe shkrimin 
e studentit (ëve) për Dëshminë Akademike dhe dorëzimin e regjistrimit në Shërbimet 
Studentore.  
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SHKOLLA AKTEMIKE P SRMBLEDHJE: Studentdo student i Philadelphia E&T i cili 
dështon një kurs akademik duhet të përbëjë atë kurs para diplomimit ose promovimit në 
nivelin e klasës tjetër. Referojuni kërkesave të kredisë për Philadelphia E&T për të 
siguruar diplomimin në kohë. Studentët me më shumë se dy dështime përfundimtare në 
lëndët kryesore do t'i referohen Shefit të Akademikëve dhe CEO për rishikim 
administrativ, i cili mund të përfshijë përsëritjen e mundshme të notës.  
NJOFTIM PUBLIK VJETOR / POLITIKA E F CHMIJS FILMIJORE: Në Philadelphia 
E&T ne jemi të përkushtuar për të përmbushur nevojat e çdo studenti. Ne u shërbejmë 
studentëve me një larmi nevojash arsimore. Studentët me IEP ose 504 plane trajtohen 
në mënyrë të barabartë në komunitetin tonë. Për informacion më të detajuar në lidhje 
me Procesin tonë të Gjetjes së Fëmijëve dhe Programin e Edukimit Special, ju lutemi 
shkoni në faqen tonë të shkollës 
në: http://www.petchs.org/our_programs/academics/ Special_education_policies  
PROGRAMI ARSIMOR I GJUHSIS EL EL (GJUH EN SHQIPE) GJUHSISHT : Qëllimi i 
Kartës Elektrike dhe Teknike të Philadelphia LIEP të shkollës së mesme është të 
plotësojë nevojat gjuhësore të Nxënësve të Anglisë dhe të ndihmojë EL-të tanë 
(Mësuesit anglisht) të rrisin aftësinë e tyre gjuhësore në katër fushat e Leximit, Shkrimit 
, Duke folur dhe dëgjuar.  

Nxënësit e gjuhës angleze fillimisht identifikohen nga Sondazhi i Gjuhëve Shtëpi që një 
prind ose kujdestar i studentëve tanë që vijnë duhet të kryejnë pas regjistrimit. Nëse një 
gjuhë tjetër nga anglishtja shfaqet në Sondazhin e Gjuhëve Shtëpi, Ndiqet Procesi i 
Identifikimit të Nxënësit Anglezues PDE. Bazuar në rezultatet, një student mund të 
vendoset në një LIEP të përshtatshme. Një përshkrim i plotë i LIEP mund të gjendet 
në http://www.petchs.org/our_programs/academics/language_instruction_educational_program  

Prindërit e SHL kanë të drejtën të refuzojnë disa programe dhe shërbime të veçanta, të 
specializuara që mund të jenë pjesë e LIEP për fëmijët e tyre. Për më shumë 
informacion mbi LIEP kontaktoni Shefin tonë të Akademikëve: Znj 
Rosemarie DeFelice : 267-514-1823 ext. 221 ; defelicer@petchs.org  

VLERIMI: Metodikat e mëposhtme përdoren për notimin 
tremujor:  
Grading SHKALLËZIMIT: A : 93-100, B : 85-92, C : 76-84, D : 70-
75, F : 69 dhe poshtë.  
(* Programi Akademik dhe procedurat e gradimit mund të ndryshohen nga Bordi i 
Besuarve për shkak të kufizimeve dhe udhëzimeve të COVID-it. Anydo rregullim në 
këto programe do të jetë i natyrës së përkohshme dhe i dizajnuar për t'u ofruar 
studentëve rrugët e suksesit pa penalizime në lidhje me publikun e paparë. pengesat 
shëndetësore. Anydo ndryshim i aprovuar i Bordit do t'u komunikohet studentëve dhe 
familjeve dhe do të postohet në faqen e internetit të shkollës për rishikim publik.) 
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K RERKESAT E GRADUACIONIT: Bordi i Besuar dëshiron të pranojë përfundimin e 
suksesshëm të secilit student të programit mësimor të miratuar të shkollës me një çmim 
të një diplome në ceremonitë e diplomimit. Administrata e shkollës do të hartojë 
procedura për zbatimin e kësaj politike, të cilat përfshijnë regjistrimin e kujdesshëm të 
përparimit të secilit student dhe akumulimin e kërkesave për diplomim; këshillimi i 
nxënësve për të ditur se çfarë pritet prej tyre për mbarimin e shkollimit të tyre; lëshimin 
e paralajmërimeve periodike për studentët në rrezik për të mos përmbushur kërkesat e 
diplomimit; përgatitjen dhe dorëzimin në bord për miratimin e tij të një liste të 
kandidatëve për dhënien e një diplome; përgatitja e diplomave të përshtatshme; dhe 
planifikimi dhe ekzekutimi i ceremonive të diplomimit që shënjojnë në mënyrë të 
përshtatshme këtë arritje të rëndësishme. Bordi i jep një diplomë të shkollës së mesme 
çdo studenti që plotëson kërkesat e diplomimit. Kërkesa të tilla përfshijnë përfundimin e 
suksesshëm të kurseve të studimit për një shkollë të mesme katër vjeçare të aprovuar 
nga bordi dhe të cilat plotësojnë standardet e përcaktuara nga Commonwealth of 
Pennsylvania dhe rregulloret e arsimit. Një studenti që ka plotësuar kërkesat për 
diplomim mund të mos i refuzohet një diplomë për qëllime disiplinore, por mund të 
refuzohet pjesëmarrja në ceremonitë e diplomimit me vendim të administratës së 
shkollës. Bordi e pranon që Komonuelt i Pensilvanisë kërkon që secili kandidat për 
diplomim të ketë fituar 21 kredi. Sidoqoftë, për të siguruar që Philadelphia E&T me 
besnikëri të përfundojë misionin e saj për t'i bërë studentët të punësueshëm në 
shekullin XXI, bordi ka vendosur një standard më të lartë që studentët duhet të 
përmbushin përpara se të diplomojnë. Për më tepër, studentëve u kërkohet të kalojnë të 
gjitha kurset për të cilat regjistrohen, edhe nëse përfundimi i këtij kursi është mbi 
standardin e përcaktuar të diplomimit, i parë më poshtë.  

Commonwealth of Pennsylvania Standard 
Njësia e Kredisë / Subjekti 

4 anglisht  

3 Matematikë  

3 Shkencë  

3 Studime Sociale  

2 Artet ose Shkencat Humane ose 
Të dy  

1 Edukimi Shëndetësor dhe Fizik  

5 Zgjedhës  

  
Philadelphia E & T Standard 

Njësia e Kredisë / Subjekti 
  

4 anglisht  
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4 Matematikë  

4 Shkenca dhe Teknologjia  

3 Studime Sociale  

3 Gjuha e Huaj, Artet ose Shkencat Humane  

1 Edukimi Shëndetësor dhe Fizik  

5 kurse shtesë të aprovuara për kredi drejt diplomimit nga shkolla përfshirë kurse të 
miratuara të arsimit profesional.   

  
  
KRITERET E HONORS: Nderimet përcaktohen tremujore sipas notave të 
kartave të raportit tremujor.  
Nderimet e para : 93% mesatare akademike; asnjë DD ose F në kartën e raportit, 
që kalon gradën e disiplinës.  
Nderimet e Dytë : Mesatarja 85% akademike; pa Fs; kalimin e 
notës së disiplinës.  
KEYSTONE Testimi / PASA TESTING : Të gjithë nxënësit janë të nevojshme për të 
marrë gurthemeli provimet në vitin përkatës (në fund të 10 th vit klasën për testim fillestar, 
vit junior për ri-testim) ose PASA Testing kur në fuqi. Administrimi i testit do të zhvillohet 
në dhjetor / janar dhe maj dhe do t'u kërkojë studentëve të ndjekin një program testimi 
me pushime të hershme. Ju lutemi rishikoni kalendarin për të gjetur orarin e testimit. * 
Ju lutemi vini re se për shkak të COVID-19 disa nga kërkesat tradicionale të testimit 
mund të ndryshohen për shkak të udhëzimeve të lëshuara nga agjensitë komunale, 
shtetërore dhe federale ose që konsiderohen të nevojshme nga Philadelphia E&T. 
  
POLITIKA E STUDENTIT TEY KEYSTONE STUDENTI: Provimet kryesore janë 
provime akademike të kërkuara nga Departamenti i Edukimit në Pensilvani. Sjellja e 
studentëve gjatë administrimit të testit është një pjesë thelbësore për të siguruar 
sigurinë e testit dhe drejtësinë për të gjithë studentët. Proktorët që mendojnë se 
studentët po sillen në një mënyrë që është në kundërshtim me Protokollin e Testit të 
Keystone duhet të marrin broshurën e provave të studentit. Proktor shtesë duhet të 
shoqërojë fëmijën dhe broshurën e provës tek Koordinatori i Testimit. Koordinatori i 
Testimit do t'i referojë studentit në administratën e shkollës për të përcaktuar ashpërsinë 
e veprës penale.  

VLERSIMI I ZONAVE LOKALE: Për studentët të cilët nuk arrijnë të demonstrojnë aftësi 
në Provimet e Keystone deri në fund të klasës së tyre të njëmbëdhjetë. Atyre do t'u 
kërkohet të kalojnë vlerësimin e zonës sonë lokale, të cilën ne e quajmë Provimet e 
Ekuivalencës së Lartë. Studentëve do t'u kërkohet të zotërojnë aftësi në këtë vlerësim 
lokal përpara diplomimit.  
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P MRFUNDIMI DHE PUNA E VAZHDUAR : * Ju lutemi vini re se për shkak të COVID-
19 disa nga kërkesat tradicionale mund të ndryshohen për shkak të udhëzimeve të 
lëshuara nga agjensitë komunale, shtetërore dhe federale ose që konsiderohen të 
nevojshme nga Philadelphia E&T. 

Puna e make-up përcaktohet si çdo detyrë ose provë që një student duhet të kryejë për 
shkak të një mungesë të justifikuar. Studentëve u duhet të lejohen të njëjtën kohë që 
studentëve të tjerë u janë dhënë për të përfunduar detyrën dhe duhet të lejohen të 
bëjnë testin për kredi të plotë. Nota e një studenti nuk duhet të ulet thjesht për shkak të 
mungesës së justifikuar. Testet e humbura duhet të bëhet deri pas shkollës në tonë 
21 st shekullit Qendra Komunitare Learning (pas programit shkollor) pas kthimit të 
studentit.  

Puna e vonë është përcaktuar si çdo punë e përfunduar ose e kthyer pas datës së 
caktuar. Studentët mund të kthehen në punë me vonesë deri në fund të tremujorit 
aktiv. Mësuesit mund të përdorin diskrecionin e tyre për të ulur një notë për vonesën, 
por kjo ulje duhet të jetë jo më shumë se 50% e notës së fituar. Nxënësit duhet të marrë 
pjesë në 21 st shekullit Qendra Komunitare Learning (pas programit shkollor) për të bërë 
deri humbur punën e klasës / detyrat e shtëpisë.  

KONFERENCAT E PRINDS / MACHSUESIT: Do të ketë disa mundësi gjatë gjithë vitit 
për t'u takuar me mësuesit e fëmijës tuaj. Ju lutemi shikoni kalendarin për data / 
herë. Sidoqoftë, mund të kontaktoni mësuesit e fëmijës tuaj përmes postës elektronike 
ose telefonit në çdo kohë, një listë e plotë e personelit është në dispozicion në 
internet: http://www.petchs.org/about/staff . Nëse dëshironi të caktoni një takim me 
mësuesit e fëmijës tuaj, kontaktoni Zyrën e Akademikëve në shtojcën 221.  

PROMOVIMI: Filadelfia E & T Charter Shkolla e Mesme është e angazhuar për 
përsosmëri në arritjen e studentëve dhe pranon rëndësinë e një standardi të gjerë të 
promovimit të shkollës. Një standard i tillë do të pranojë që rritja personale, sociale, 
akademike dhe fizike ndryshon nga studenti individual dhe, në përputhje me rrethanat, 
secila do të vendoset në mjedisin arsimor më të përshtatshëm për nevojat e tij / saj 
aktuale.  

  
Promovimi i nxënësve do të bëhet çdo vit në mbyllje të vitit shkollor. Në lidhje me kohën 
e një veprimi të tillë, përjashtime nga ky udhëzim mund të bëhen nga administrata e 
shkollës pas konsultimit me mësuesin (ët) dhe me miratimin e Bordit të Besuar.  

Përfundimi i suksesshëm i kërkesave të kursit përmes një programi shkollor të 
miratuar nga shkolla do t'i jepet kredi në marrjen e vendimeve për promovim.  

Udhëzimet e promovimit Promovimi nga klasa në 
klasë bazohet në kreditë e fituara.  
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• Promovimi në 
10 th Grade: 

• Studentët duhet të kenë 5 ose më shumë kredi me të paktën një kredi të 
plotë në anglisht.  

• Promovimi në 
11 th Grade: 

• Studentët duhet të kenë 11 ose më shumë kredi me të paktën dy kredi të plota 
në anglisht dhe të paktën një kredi të plotë në secilën nga lëndët vijuese: 
matematikë, shkencë, histori.  

• Promovimi në 
12 th Grade: 

• Studentët duhet të kenë të paktën 17.5 kredi me të paktën tre kredi të plota në 
anglisht dhe të paktën dy kredi të plota në secilën nga lëndët vijuese: 
matematikë, shkencë, histori.  

POWERSCHOOL: Prindërit / Kujdestarët kanë aftësinë të hyjnë dhe të monitorojnë 
notat e fëmijës së tyre duke përdorur emrin e përdoruesit individual dhe fjalëkalimin të 
lëshuar me listën e fëmijës tuaj. Për më shumë informacion në lidhje me këtë mjet të 
dobishëm, ju lutemi kontaktoni Zyrën e Akademikëve në 267-514-1823 Zgjatja 221. 
Trajnimet e prindërve ofrohen gjatë gjithë vitit; ju lutemi vazhdoni të kontrolloni 
kalendarin tonë në faqen tonë të internetit www.petchs.org.  
SCHOOLOGY: Shkollimi është Sistemi i Menaxhimit të Mësimit (LMS) që do të 
zbatohet për vitin shkollor 2019-2020. Studentët do të jenë në gjendje të përdorin dhe 
shikojnë të gjitha detyrat në klasë dhe kalendarët e klasës në Schoology . Mësuesit do 
t'u japin studentëve një kod hyrjeje për secilën nga klasat e tyre.  
Studentët me aftësi të kufizuara: Studentët që kanë IEP ose 504 plane u nënshtrohen 
përmbajtjes së këtij dokumenti që zëvendëson politikat akademike këtu kur është e 
përshtatshme. Të gjithë mësuesit duhet të rishikojnë dhe zbatojnë akomodimet dhe 
materialet e duhura akademike për studentët me IEP dhe 504 Plane. Anydo / të gjitha 
veprimet do të adresohen në përputhje me ligjin e Pensilvanisë.  
Studentët me aftësi të kufizuara: studentdo student me një program arsimor të 
individualizuar (IEP) ose Seksionin 504 Marrëveshje Shërbimi do t'u përmbahet 
kërkesave akademike të përcaktuara në ato dokumente.  
Të gjitha pyetjet mund të 
bëhen për: Leigh-Ann 
Wilson Drejtor i Arsimit 
Special 267-514-1823 
ext. 295 w ilsonl@petch
s.org  
  

4. POLITIKAT TEKNOLOGJIKE 
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Administrata duhet të sigurojë që përdorimi i teknologjisë të jetë në përputhje me 
misionin e shkollës, qëllimet dhe objektivat e saj. Everydo nxënës pritet të veprojë në 
mënyrë të pjekur, etike dhe me përgjegjësi kur përdorni pajisjet e shkollës, veçanërisht 
kur përdorni teknologjinë e shkollës. Duke pasur parasysh nevojën shtesë për teknologji 
për të mbështetur mësimin në distancë kur është e aplikueshme, është jashtëzakonisht 
e rëndësishme që studentët të njihen me politikat e teknologjisë. Studentdo studenti në 
Philadelphia E&T do të lëshojë një pajisje shkollore (një chromebook ose 
iPad). Studentdo student që nuk ka qasje në internet në shtëpi , inkurajohet të 
kontaktojë Departamentin e TI të Philadelphia E&T për t'i mbështetur ata për të hyrë në 
internet në shtëpinë e tyre.    

Nxënësve u ndalohet përdorimi i rrjetit kompjuterik të shkollës për çfarëdo qëllimi 
tregtar; për transmetimin, pranimin, paraqitjen ose botimin e çdo materiali që 
konsiderohet se është shpifës, abuzues, përdhosje, seksualisht i qartë dhe fyes, 
kërcënues dhe i paligjshëm. Nxënësit janë të ndaluar të shkelin ndonjë nga burimet 
teknike të shkollës dhe do të pësojnë dënime të rënda për dëmtimin me dashje dhe / 
ose keqpërdorimin e kompjuterave, sistemeve ose rrjeteve të shkollës. Violationdo 
shkelje e politikës së shkollës për hyrjen në kompjuter do të rezultojë në humbjen e 
privilegjeve në kompjuter, referimin tek dekani i studentëve dhe veprime ligjore nëse 
vlerësohet e nevojshme.  
Politika e Përdorimit të Pranueshëm (AUP): shkolla u siguron studentëve qasje në 
kompjuterë në të gjithë ndërtesën tonë, duke u dhënë studentëve qasje në burimet e 
rrjetit, aplikacionet e programeve kompjuterike dhe internetin. Teknologjia që ne ofrojmë 
ka për qëllim të përmirësojë përvojën arsimore të studentit, si dhe të ndihmojë në 
përmbushjen e qëllimeve dhe standardeve arsimore. Meqenëse studentët janë në 
gjendje të përdorin burime jashtë rrjetit tonë, të gjithë studentët do të aftësohen për 
sigurinë në internet, si dhe sulmin në internet.  

Para se një student të përdorë burimet tona, studentët duhet të marrin pjesë në një kurs 
të sulmit në internet dhe të nënshkruajnë politikën tonë të pranueshme të përdorimit 
(AUP). AUP është rishikuar për studentët nga stafi ynë, dhe në këtë dokument ne 
synojmë të edukojmë përdoruesin për pritjet e shkollës dhe përgjegjësitë e 
përdoruesit. AUP përfshin edhe kursin e sulmit në internet dhe politikën tonë të 
pranueshme të përdorimit.  

E xceptions 

Studentët tanë pritet të respektojnë politikat e përcaktuara në këtë dokument dhe të 
zbatojnë ato që mësuan në kursin tonë të sulmit në internet. Shkeljet e AUP do të sjellin 
pasoja të rënda akademike për një student. Nëse një student humbet privilegjet e tij të 
teknologjisë për shkak të një shkelje, ai / ajo nuk mund të përdorë teknologjinë 
Philadelphia E&T në çdo kohë gjatë kohëzgjatjes së veprimit disiplinor të imponuar.  

Shkelja nuk është përgjegjësi e mësuesit dhe një student nuk do të shfajësohet nga një 
detyrë sepse ata humbën privilegjet e tyre të teknologjisë. Studenti do të jetë plotësisht 
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përgjegjës për veprimet e tij ose të saj dhe ende kërkohet të kryejë çdo detyrë. Ne 
ofrojmë 2 mundësi për studentët që shkelin AUP-in tonë:  

• Ju mund të kryeni detyra të lidhura me teknologjinë jashtë shkollës në shtëpi, një 
bibliotekë publike, etj.  
• Një student mund t'i rekomandojë mësuesit të tyre një mënyrë tjetër për të përfunduar 
detyrën. Mësuesi do të përdorë diskrecionin e vet nëse propozimi është apo jo i 
pranueshëm dhe në përputhje me detyrën origjinale.  
• Nëse nuk mund të gjenden alternativa të vlefshme, studenti do të marrë një notë 
të dështuar për detyrën.  

Përshkrimet e shkeljeve të nivelit 1 dhe veprimet 
disiplinore  

Shkeljet e nivelit 1 konsiderohen vepra të vogla, dhe zakonisht kanë pak ndikim tek 
përdoruesit ose burimet e tjera. Këto shkelje përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:  

• Përdorimi i Philadelphia E&T ose teknologjia e studentit gjatë orës së mësimit për 
arsye që nuk lidhen me klasën (lojëra, video, skedarë muzikorë, CD, DVD, pajisje 
handheld përfshirë telefonat, shfletimin e faqeve në internet jashtë temës).  
• Drejtimin e programeve jo kërcënuese, të 
paautorizuara.  
• Heqja ose zëvendësimi i pajisjeve ose kabllove pa autorizim.  
• Dërgimi i një emaili të 
papërshtatshëm.  
• Ushqimi ose pirja në çdo zonë rreth një kompjuteri / printeri / tabletash / pajisje 
teknologjike. 
  
Veprimet disiplinore për shkeljet e nivelit 1:  

• Shkelja e parë: humbja e privilegjeve të teknologjisë për pjesën e mbetur të ditës; 1 
demerit; 1 ndalim  
• Shkelje e 2-të: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 javë; 5 
çrregullime; 5 ndalime  
• Shkelja e 3-të: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 muaj; 10 
çrregullime; 10 ndalime  
• Pas shkeljes së nivelit të tretë 1, të gjitha shkeljet vijuese të nivelit 1 bëhen shkelje 
të nivelit 2  

Përshkrimet e shkeljeve të nivelit 2 dhe veprimet 
disiplinore  
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Shkeljet e nivelit 2 konsiderohen ofendime të mëdha, dhe zakonisht tregojnë shpërfilljen 
e studentit për përdoruesit e tjerë, pajisjet e shkollës dhe AUP.  

Këto shkelje përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: 

• Përpjekje ose vizita të ndaluara të hyrjes në internet. Një listë e të gjitha faqeve ku një 
student i qaset ose përpjekjet për të hyrë në pajisjet shkollore regjistrohen në përputhje 
me Ligjin për Mbrojtjen e Internetit për Fëmijët (CIPA). Serverët tanë me prokurë 
automatikisht marrin çdo kërkesë të paligjshme të faqes nga studentët. Studentët janë 
përgjegjës për qasje, ose përpjekje për të hyrë në vendet e paligjshme, përveç nëse 
miratohen nga mësuesi i tyre. Faqet e paligjshme përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm 
në: faqet e orientuara nga të rriturit, faqet e lojërave të fatit, faqet e paligjshme të 
drogës, faqet e lojërave ose Arcade, faqet e rrjeteve sociale (Twitter, Facebook), etj. 
Për këtë shkelje, prindërve ose kujdestarëve do t'u dërgohet një listë të faqeve që fëmija 
i tyre ka qasje ose u përpoq të hynte.  
• Shkarkimi dhe ruajtja e skedarëve në rrjet pa lejen e mësuesit.  
• Mos raportimi i vandalizmit ose shkeljeve të sigurisë në rrjet, siç është ndarja e 
llogarive të përdoruesve.  
• Vandalizues ose dëmtim i qëllimshëm i pajisjeve duke shkaktuar dëme më 
pak se $ 100.  
• Ndarja e llogarisë tuaj me një student tjetër ose duke përdorur llogarinë e një 
studenti tjetër.  
• Përdorimi i teknologjisë për të mashtruar, plagjiaturë ose 
shkelur të drejtat e autorit.  
• Krijimi i dokumenteve ose postimi i informacionit që synon fyerjen, shpifjen ose 
keqpërdorimin e një studenti tjetër, fakulteti ose anëtar i stafit.  
• Përdorimi ose përpjekja për të përdorur shërbime të shfletimit të proxy ose anonimë 
për të maskuar përdorimin e internetit. 
  
Veprimet disiplinore për shkeljet e nivelit 2:  

• Shkelja e parë: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 javë; 5 
çrregullime; 5 ndalime  
• Shkelje e 2-të: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 muaj; 10 çrregullime; 5 
ndalime; prindi dhe studenti duhet të hyjnë për të rishikuar AUP-in para se qasja t'i jepet 
studentit  
• Shkelja e 3-të: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 vit; 30 çrregullime; 10 
ndalime; studenti duhet të ndjekë shkollën verore  
• Pas shkeljes së nivelit të 3-të, të gjitha shkeljet pasuese të nivelit 2 bëhen shkelje 
të nivelit 3  
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Përshkrimet e shkeljeve të nivelit 3 dhe veprimet 
disiplinore  

Shkeljet e nivelit 3 konsiderohen vepra të rënda dhe zakonisht janë me qëllim të keq me 
qëllim që të shkaktojnë një ndërprerje të madhe në rrjetin urinar ose në klasë. 

Këto shkelje përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:  

• Sulm në internet, i cili do të rezultojë në procedura disiplinore dhe mund të jetë 
arsye për dëbim.  
• Përdorimi i një llogarie të personelit për të hyrë në burimet e rrjetit (softuer, shtypja e 
letrave, shtypje, etj.) Ose shfletoni në internet. Kjo nuk është në asnjë rrethanë e lejuar 
në asnjë kohë.  
• Përdorimi i teknologjisë së stafit. Kjo nuk është në asnjë rrethanë e lejuar në asnjë 
kohë. Ne kemi caktuar zona që studentët të përdorin kompjuter / tablet / pajisje 
teknologjike . Studentët nuk mund të përdorin kurrë pajisjen teknologjike të një anëtari 
të stafit.  
• Përpjekje për të marrë qasje të paautorizuar në rrjetin Philadelphia E&T. Kjo përfshin 
përpjekjen për të vjedhur fjalëkalimet e mësuesve, stafit ose administratorit  
• Përdorimi i ndonjë pajisje personale në rrjetin tonë pa pëlqimin e mësuesit ose 
administratorit.  
• Krijimi i dokumenteve ose postimi i informacionit që mbron ose kërcënon veprime të 
paligjshme ndaj vetvetes, studentit tjetër ose anëtarit të stafit.  
• Përpjekja ose në të vërtetë përdorimi i mjeteve për t'u përdorur me hacking, 
phishing, nuhatje të paketave, etj.  
• Kumar, përpjekje për të blerë narkotikë ose produkte të paligjshme, ose ndonjë 
aktivitet tjetër të paligjshëm  
• Me qëllim dhe me qëllim vandalizues ose përpjekje për të vandalizuar programin 
kompjuterik, të dhënat ose pajisjet duke shkaktuar dëme më të mëdha se 100 dollarë.  
• Krijimi, zotërimi dhe / ose shkëmbimi i materialit pornografik përmes teknologjisë së 
lëshuar nga shkolla ose përmes rrjetit tonë.  
  
Veprimet disiplinore për shkeljet e nivelit 3: Shkeljet e Nivelit 3 janë arsye 
për shkarkim nga Philadelphia E & T. 

• Shkelja e parë: pezullimi; humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 vit; 30 
çrregullime; 10 ndalime; prindi duhet të hyjë për të shqyrtuar AUP-in, dhe të sigurojë që 
të gjitha palët të kuptojnë seriozitetin e kësaj situate. Studenti duhet të ndjekë shkollën 
verore  
• Shkelje e 2-të: dëbimi do të rekomandohet në bordin e rishikimit të 
disiplinës  
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• Nëse në çdo kohë një student është kapur duke përdorur pajisjen teknologjike të 
shkollës gjatë periudhës së tij / saj disiplinore, studenti menjëherë do të akuzohet për 
një shkelje të nivelit 3.  
  
Kufizimi i përgjegjësisë  

• Philadelphia E&T rezervon të drejtën të ndryshojë në çdo kohë klasifikimet dhe llojet 
e shkeljeve, veprimet disiplinore, etj.  
• Philadelphia E&T do të bëjë çdo përpjekje për të siguruar një rrjet pa defekt, por nuk 
mund të bëjë asnjë garanci se kjo do të mbajë e vërtetë.  
• Philadelphia E&T nuk do të konsiderohet përgjegjëse për çdo ndërprerje të përdorimit 
të kompjuterit për ndonjë arsye, dhe / ose humbjen e të dhënave (të ruajtura dhe të 
pasakta).  
• Philadelphia E&T nuk do të mban përgjegjësi për saktësinë e informacionit të marrë 
ose ruajtur në rrjetin tonë, ose në faqen tonë të internetit dhe sistemin PowerSchool.  
• Philadelphia E&T do të transferojë përgjegjësinë për detyrimet financiare të dëmeve të 
shkaktuara nga përdorimi i paautorizuar i sistemit tek përdoruesi që ka kryer akte të 
tilla.  
  
IPad / Chromebook 1 deri 1 program: Qëllimi i nismës 1-to-1 në Philadelphia E & T 
Karta shkollë të lartë është që të sigurojë 21 st shekull mjetet dhe burimet mësuarit për 
studentët tanë. Në epokën e sotme, arsimi kërkon nga nxënësit të përjetojnë fitojnë dhe 
aftësive duke përdorur 21 rr teknologji të shekullit. Anëtarët e stafit të Philadelphia E&T 
kanë kryer një studim të jashtëzakonshëm në lidhje me pajisjet iPads dhe llojin 
Chromebook dhe aplikacionet e tyre në klasë. Ne kemi arritur në një përfundim dhe 
mendojmë se mjetet e përsosura të mësimit në klasë janë këto pajisje të tipit. Këto 
pajisje do t'i lejojnë të gjithë studentët të maksimizojnë potencialin e tyre të plotë për t'i 
përgatitur ata për mundësi si në arsimin pas mesëm ashtu edhe në vendin e punës. Një 
mjedis 1: 1 i klasës do të sigurojë një sasi të madhe mjetesh mësimore, të cilat do të 
lejojnë që të gjitha llojet e nxënësve të lulëzojnë në një mjedis arsimor. Philadelphia 
E&T shpreson të promovojë të mësuarit dhe të përmirësojë komunikimin midis 
studentëve dhe prindërve ose kujdestarëve të tyre, për të synuar në mënyrë efektive 
zonat e mësimit problematik të studentëve dhe zhvillimin e zgjidhjeve për të zgjidhur 
çdo çështje. Tani mësuesit do të drejtojnë dhe lehtësojnë mësimin ndërsa sigurojnë 
qasje në programin mësimor 24/7.  
Qëllimet për 
përdoruesit e 
studentëve  

• Për të rritur mësimin, lejimin e hyrjes dhe aftësinë për të kryer detyra, projekte dhe 
aktivitete të tjera të caktuara nga mësuesit.  
• Për të përfituar nga burime të ndryshme akademike siç janë aplikacionet arsimore, 
faqet e internetit, programet kompjuterike dhe mjetet krijuese për tu përdorur në 
kurrikul.  
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• Të motivoheni dhe të ngazëlloheni nga mësimi, me qëllim të zotërimit të provimeve 
në Pennsylvania Keystone.  
• Të bëhet bashkëpunim i qetë me studentë të tjerë në projektet që përdorin 
teknologjinë  
  
Procedurat, rregullat dhe rregulloret IPad / Chromebook  
  
Procedurat e vendosjes së klasave 9 dhe 10 të Chromebook:  

1. Çdo 9 -të dhe 10 -të nxënës i klasës i cili ka përfunduar AUP dhe cyberbullying trajnim do 
të marrin një Chromebook që do të përdoren gjatë ditës së shkollës. Asnjë student nuk 
do të lejohet të largohet nga ndërtesa me këtë pajisje në çdo kohë përveç nëse është 
dhënë miratimi i administratës.   
2. Prindërit / kujdestarët dhe studentët duhet të firmosin dhe kthejnë politikën e 
pranueshme të përdorimit (AUP) dhe politikën e përgjegjësisë së iPad / Chromebook.  
3. Të gjitha Chromebook-et janë pronë e Philadelphia E&T, e cila mban të drejtën 
e inspektimit dhe revokimit të pajisjes në çdo kohë.  
4. Të gjithë 9 -të dhe 10 -të nxënësit e klasës së të cilët kanë kryer AUP dhe cyberbullying 
trajnim do të marrin Chromebook tyre gjatë mësimit në shtëpi, dhe të kërkohet që të 
kthehen Chromebook tyre të mësimit në shtëpi të tyre para përfundimit të ditës së 
shkollës.   
5. Studentët duhet të përdorin adresën e tyre të postës elektronike për të gjitha 
aplikacionet / portalet në internet. 
  
Shkalla e 11 dhe 12 procedurave të vendosjes së iPad :  
  
1. Secili student që ka përfunduar AUP-in dhe trajnimin në internet do të marrë një 
iPad dhe mbulesë që do të përdoret gjatë gjithë vitit shkollor. Studentët në 11 th dhe 
12 th notat janë të lejuara për të marrë shtëpinë e tyre të pajisjes gjatë gjithë vitit 
shkollor. Shtë përgjegjësia e studentit që të sjellin pajisjen e tyre në shkollë, të 
ngarkuar, çdo ditë .  
2. Prindërit / kujdestarët dhe studentët duhet të firmosin dhe kthejnë politikën e 
pranueshme të përdorimit (AUP) dhe politikën e përgjegjësisë së iPad / Chromebook.  
3. Të gjitha iPads, ngarkuesit, rastet dhe produktet e tjera të mollës janë pronë e 
Philadelphia E&T, e cila mban të drejtën e inspektimit dhe revokimit të pajisjes në çdo 
kohë.   
4. Të gjitha 11 -të dhe 12 -të notat e nxënësit të cilët kanë comp leted e AUP dhe 
cyberbullying trajnim do të marrin iPads nga mësuesi i tyre mësimit në shtëpi, ata do 
të kërkohet që të përmbahen kontroll javore në (s) me mësuesin e tyre të mësimit në 
shtëpi. 
5. Studentët duhet të përdorin adresën e tyre të postës elektronike për të gjitha 
aplikacionet / portalet në internet.  
  
Procedurat e raportit të incidenteve 
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dëmtojnë: 
• Nëse dëmtimi paraqitet në shkollë, studenti duhet ta raportojë problemin menjëherë 
tek mësuesi i klasës, anëtar i stafit të IT ose dekanit të studentëve. Anëtarët e stafit të 
TI do të vlerësojnë dëmin për të përcaktuar nëse ai ishte aksidental ose i 
qëllimshëm. Philadelphia E&T do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të riparuar iPad / 
Chromebook, por nuk janë përgjegjës për tarifat e riparimit. Nëse dëmi nuk 
konsiderohej aksidental dhe kërkon riparime ose zëvendësim, prindërit / kujdestarët do 
të njoftohen dhe do të merren veprimet e duhura. Në këtë rast, një tarifë do t'i paguhet 
prindit / kujdestarit nëse kërkohet një riparim. Në rastin kur pajisja është përtej riparimit, 
do të ketë tarifa të përcaktuara nga shkalla e tregut 
  
. Keqpërdorimi / Neglizhimi  
• Studenti i caktuar duhet të raportojë dëmet që vijnë nga pakujdesia ose keqpërdorimi i 
qëllimshëm në zyrën e dekanit të studentëve menjëherë. Një konferencë prindër / 
kujdestar do të mbahet për të shqyrtuar incidentin për të përcaktuar veprimin disiplinor 
ose për të vlerësuar ndonjë tarifë / tarifë.  
Kjo perfshin: 

• D amage shkaktuar nga neglizhenca, duke përfshirë, por jo kufizuar në: dëmtim 
të gjithë iPad / Chromebook; dëmtim të ekranit, zorrë, porte, butona, mbulesë iPad / 
Chromebook, etj. 
• Vjedhja: Në rast të vjedhjes së një Ipad / Chromebook, studenti duhet të 
raportojë menjëherë numrin e ngjarjes pranë zyrës së dekanit të studentëve. Studenti 
dhe familja e tyre duhet të paraqesin një raport policor dhe një kopje e raportit duhet t'i 
dorëzohet zyrës së dekanit të studentëve brenda dhjetë (10) ditëve të punës nga 
incidenti ose zbulimi i vjedhjes. Mosrespektimi i kërkesës së raportimit do të rezultojë 
në një tarifë për koston e plotë të zëvendësimit të iPad / Chromebook (shkalla e 
tregut).   

  
Përdorimi i pajisjes dhe masat paraprake  

1. iPad / Chromebook nuk është rezistent ndaj gërvishtjeve. Shmangni përdorimin e 
ndonjë objekti (të) të mprehtë në ose afër pajisjes. 

2. Lëngjet dhe teknologjia nuk përzihen. Shmangni përdorimin ose përdorimin e 
lëngjeve me ose afër pajisjes tuaj. 

3. Pastroni pajisjen tuaj menjëherë nëse është në kontakt me ndonjë gjë që mund të 
shkaktojë njolla - të tilla si papastërti, bojë, kozmetikë ose locione. Te pastrosh:  
• Shkëputje të gjitha kabllot dhe kthehet pajisjen tuaj off  
• Përdorni një leckë të 
butë, pa garzë.  
• Shmangni lagështirën në hapjet. Mos përdorni ajër të kompresuar dhe / ose produkte 
pastrimi, përfshirë por jo të kufizuar në pastruesit e dritareve, pastruesit shtëpiak, 
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spërkatjet e aerosolit, tretësin, alkoolin, amoniakun ose gërryesit për të pastruar iPad / 
Chromebook.  
  
Pjesa e përparme e pajisjes tuaj është prej xhami me një shtresë oleo fobike (rezistente 
ndaj vajit) rezistent ndaj gjurmëve të gishtërinjve. Kjo veshje vesh me kalimin e kohës 
me përdorim normal. Pastrimi i produkteve dhe materialeve gërryes do të zvogëlojnë 
më tej veshjen dhe mund të gërvishtin xhamin.  

4. Mos u përpiqni të merrni akses në elektronikën e brendshme ose pajisjen tuaj. Nëse 
një iPad / Chromebook nuk funksionon ose është dëmtuar, raportoni problemin tek 
mësuesi i klasës ose tek zyra e dekanit të studentëve.  

5. Mos e "zidhni" pajisjen tuaj. "JailBreaking" është një term për të përshkruar 
ndryshimin e sistemit operativ bazë të iPad / Chromebook  

6. Gjithmonë trajtojeni pajisjen tuaj me kujdes dhe kujdes. Asnjëherë mos e hidhni ose 
rrëshqisni një iPad / Chromebook.  

7. Litarët dhe kabllot duhet të futen me kujdes në iPad / Chromebook për të 
parandaluar dëmtimin.  

• Asnjëherë mos e detyroni një lidhës në një portë ose mos përdorni presion të tepërt në 
një buton, sepse kjo mund të shkaktojë dëme që nuk janë të mbuluara nën 
garanci. Nëse lidhësi dhe porti nuk bashkohen me lehtësi të arsyeshme, ato me siguri 
nuk përputhen. Kontrolloni për pengesat dhe sigurohuni që lidhësi përputhet me portin 
dhe se ju keni pozicionuar në mënyrë korrekte lidhësin në lidhje me portin.  

8. Mbulesa e IPad / Chromebook dhe e shkollës duhet të mbetet e lirë nga çdo 
shkrim, vizatim, ngjitje ose etiketa.  

9. Studentët mund të blejnë mbulesën e tyre nëse dëshironi, por së pari duhet të 
japin një kopje të fortë për t'u aprovuar nga administrata.  

10. Pajisja juaj ka aftësinë të vendoset nga distanca. Modifikimi, paaftësimi ose 
përpjekja për të çaktivizuar lokatorin është një shkelje e politikës së përdorimit të 
pranueshëm iPad / Chromebook (AUP) dhe janë baza për veprim disiplinor.  

11. Pajisja juaj ka një numër unik identifikimi dhe në asnjë moment nuk duhet të 
modifikohen ose hiqen numrat ose etiketat.  

12. Pajisja juaj nuk duhet të lihet asnjëherë në një dollap me kyç, në një makinë të 
çbllokuar ose në ndonjë zonë të pashembullt. IPad / Chromebook duhet të vendosen 
vertikalisht në ndarjen e sipërme të dollapit ose në një çantë shpine / librash për të mos 
bërë presion në skenë  

13. Pajisja juaj nuk duhet të mbetet pa mbikëqyrje ose në një vend që nuk kontrollohet 
temperatura.  
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14. IPad / Chromebook u caktohen studentëve individualë dhe përgjegjësia për kujdesin 
e këtyre pajisjeve i takon këtij individi. Studentët nuk duhet t'i japin hua iPad / 
Chromebook të një personi tjetër.  

15. Screensavers / foto në sfond   
• Ndërsa imazhet e bllokuara të ekranit të mbyllura ose të sfondit janë të lejuara, 
imazhet e papërshtatshme ose provokuese duke përfshirë por jo të kufizuara në imazhe 
pornografike, armë, armë, gjuhë të papërshtatshme, gjuhë kërcënuese, drogë, alkool, 
ose bandat që nuk lidhen me bandën nuk lejohen dhe i nënshtrohen një veprimi 
disiplinor .  
  
16. Tingulli, muzika. Lojëra, softuer / aplikacione  

• Tingulli duhet të jetë i heshtur në çdo kohë përveç nëse merret leje nga mësuesi 
për qëllime mësimore.  
• Studentët duhet të sigurojnë kufjet e tyre.  
• Përdorimi i pajisjes tuaj për ndonjë gjë tjetër përveç aktiviteteve në klasë është e 
ndaluar, përveç nëse është dhënë leje nga mësuesi i klasës. Kjo përfshin të luani 
muzikë ose lojëra.  

17. Menaxhimi i skedarëve dhe kursimi i punës në 
iPad / Chromebook  

• Pajisja juaj ofron hapësirë të kufizuar të ruajtjes elektronike. Ashtu si me të gjithë 
skedarët elektronikë, është praktikë e mirë të kopjoni, kopjoni ose arkivoni skedarët në 
një hapësirë të pavarur ruajtjeje, përfshirë përdorimin e iCloud.  
• Studentët inkurajohen të kursejnë punë në disqet e tyre të google-it ose 
një drive USB  
• Hapësira e ruajtjes do të jetë e disponueshme në iPad / Chromebook - hapësira por 
është e kufizuar dhe nuk do të mbështetet në rast të ri-imazhit.  
• responsibilityshtë përgjegjësi e studentit të sigurojë që puna të mos humbasë për 
shkak të dështimit mekanik ose fshirjes aksidentale.  
• Shkolla e Mesme e Kartës së Philadelphia E & T nuk garanton, shkruhet ose 
nënkupton, që materialet në iPad / Chromebook, përfshirë punën e studentëve, do të 
jenë të sigurta nga fshirja ose korrupsioni, aksidentale ose ndryshe.  

18. Kur dyshoni, pyetni një anëtar 
të stafit!  

  
Mbartja e iPad / Chromebook  
• Mbulesa mbrojtëse e pajisur me pajisjen tuaj ka një mbushje të mjaftueshme për të 
mbrojtur iPad / Chromebook nga trajtimi normal dhe të sigurojë një mjet të 
përshtatshëm për bartjen e pajisjes brenda shkollës. Mbulesa mund të mos e mbrojë 
pajisjen nëse është keqpërdorur në mënyrë të duhur, duke përfshirë por jo të kufizuar 
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në rrëzimin, hedhjen, goditjen, etj. IPad / Chromebook duhet të mbrohet nga një 
mbulesë në çdo kohë.  

Përdorimi i pajisjes tuaj 
në klasë  
• IPad / Chromebooks janë të destinuara për t'u përdorur në shkollë çdo ditë. Përveç 
pritjeve të mësuesve për përdorimin e pajisjes, mesazhet shkollore, njoftimet, 
kalendarët dhe oraret mund të arrihen duke përdorur pajisjen tuaj. Studentët janë 
përgjegjës për sjelljen e pajisjes së tyre në të gjitha klasat, përveç nëse udhëzohet në 
mënyrë specifike që të mos e bëjnë këtë nga një mësues.  
  
  
  
  

Shënim i mungesës për t'u rikthyer 
në shkollë  

Emri i plotë i studentit: ______________________ ______________________ 

Gradë: ___________  

Data (e) e mungesës (ëve): ________________________________ ___________  

Arsyeja e mungesës: ________________________ ____________________ 

Emri i Prindërve: 
____________________________________________________________  

Numri i telefonit të 
prindërve: __ ___________________ _______________________________
_________ 

Nënshkrimi i prindërve: 
_________________________ _____________________________________ 

** Kjo shënim duhet të kthehet brenda 72 orëve (3 ditë shkollore) nga kthimi i 
fëmijës suaj në shkollë **  
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Shënim i mungesës për t'u rikthyer në shkollë 

Emri i plotë i studentit: ______________________ ______________________ 

Gradë: ___________  

Data (e) e mungesës (ëve): ________________________________ ___________  

Arsyeja e mungesës: ________________________ ____________________ 

Emri i Prindërve: 
____________________________________________________________  

Numri i telefonit të 
prindërve: __ ___________________ _______________________________
_________ 

Nënshkrimi i prindërve: 
_________________________ _____________________________________ 

** Kjo shënim duhet të kthehet brenda 72 orëve (3 ditë shkollore) nga kthimi i 
fëmijës suaj në shkollë **  
  
  
  
  

Shtojca B  

Shkolla e Mesme Karte Elektrike & Teknike e Filadelfisë 
21 st Learning Center Century Community 

Contra ct 
Si Qendër do të:  

Siguroni udhëzime dhe udhëzime cilësore. Shpesh komunikoni përparimet e studentëve 
për familjet. Siguroni një mjedis të sigurt dhe të sigurt mësimi. Zhvilloni dhe mësoni 
karakter të mirë. Ofroni udhëzime për zhvillimin e prindërve. Siguroni aktivitete të 
ndryshme për të siguruar angazhimin e studentëve. Siguroni programe që do të 
promovojnë suksesin e studentëve në të gjitha fushat e jetës.  

Si student do të:  

Ndiqni rregullat e përcaktuara në 21 st CCLC dhe PHILADELPHIA E & T doracak. Bëni 
më të mirën në të gjitha programet e ofruara për mua. Zgjidhja e konflikteve në një 
mënyrë pozitive jo të dhunshme. Bisedoni me familjen time për aktivitetet e mia në 
Qendrën e Mësimit. Mbështet karakterin e mirë. Merrni pjesë rregullisht.  
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Kam lexuar dhe kuptuar udhëzimet e përcaktuara si studente të programit të 21-të 
CCLC të PHILADELPHIA E&T. Do të respektoj të gjitha rregullat dhe do të përpiqem të 
arrij qëllimet e programit.  

  

_____________________________________ _________________  

Data e Nënshkrimit të Studentit                                                                        

Unë kam lexuar dhe kuptuar udhëzimet e përcaktuara si një student i PHILADELPHIA E 
& T 21 st programit CCLC. Unë do t'i forcoj këto pika me fëmijën tim.  

  

_____________________________________ _________________  

Data e nënshkrimit të prindërve                                                                        

Financuar plotësisht ose pjesërisht nga Departamenti i Arsimit i Pensilvanisë përmes a  

21 st Century Community Learning Center Grant.  

  

  

  

  

Bashkangjitur do të gjeni manualin e studentëve me politikat, procedurat, kodin e sjelljes dhe 
kalendarin e shkollës. Ju lutemi rishikoni këto dokumente me fëmijën tuaj dhe konfirmoni që të 
dy i kuptoni rregullat operative të shkollës.  

Mirënjohje e politikave të Philadelphia E. & T (PET). Ju lutemi fillestare pranë secilës 
kategori dhe nënshkruani në fund.  

Unë e kuptoj dhe pajtohem të zbatoj të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Politikat 
e Shërbimeve Studentore të miratuara nga Philadelphia E. & T. Charter School. Pajtueshmëria 
me politikat është e detyrueshme. Studenti ___________ Prindi ___________  

Unë e kuptoj dhe pajtohem të zbatoj të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Kodin e 
Sjelljes të miratuar nga Philadelphia E. & T. Charter School. Pajtueshmëria me Kodin është e 
detyrueshme. Studenti ___________ Prindi ___________  

Unë e kuptoj dhe pajtohem të zbatoj të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Politikat 
Akademike të miratuara nga Philadelphia E. & T. Charter School. Pajtueshmëria me politikat 
është e detyrueshme. Studenti ___________ Prindi ___________  

Unë e kuptoj dhe pajtohem të zbatoj të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Politikat 
e Teknologjisë të miratuara nga Philadelphia E. & T. Charter School. Pajtueshmëria me politikat 
është e detyrueshme. Politikat janë subjekt i ndryshimeve. Politikat e azhurnuara do të 
vendosen në faqen e internetit të shkollave. Studenti ___________ Prindi ___________  

Unë e kuptoj dhe pajtohem të zbatoj të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Politikën 
e ngacmimit në internet / Bulber / Cyber të miratuar nga Philadelphia E. & T. Charter 
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School. Pajtueshmëria me politikat është e detyrueshme. Studenti ___________ Prindi 
___________  

Unë e kuptoj dhe pajtohem të zbatoj të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në 
përdorimin e politikës së figurës, zërit, punës dhe / ose videove të një individi të miratuar nga 
Philadelphia E. & T. Charter School. Studenti ___________ Prindi ___________  

I jep Philadelphia E. & leja T. për të transportuar fëmijën tim për të marrë pjesë në të gjitha 
aktivitetet ekstra-kurrikulare, përfshirë 21 st CCLC, në vende satelitore për vitin shkollor.  

Studenti ___________ Prindi ___________ 

************************************************** *********************************** 

Emri i studentit (ju lutemi shtypni): _________ ____________________________ Klasa: 
______ 

Nënshkrimi i studentëve: _______________________________________ ______ Datë: 
_________ 

Emri Prindër / Kujdestar (ju lutemi shtypni): 
_______________________ ____________________ 

Nënshkrimi i prindërve / kujdestarit: __________ ____________________________ Datë: 
________ 

  

 



gusht 2020 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

      1 
       

2 3 4 5 6 7 8 
       

9 10 11 12 13 14 15 
       

16 17 18 19 20 21 22 
       

23 24 25 26 27 28 29 
  Kthimi i stafit 

Stafi PD 
Stafi PD Dita e parë e 

shkollës 
Upperclassme

 

Mbyllur shkolla  

30 31      
 Dita e parë e 

shkollës 
Klasa e 9-të 

     



shtator 2020 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

  1 2 3 4 5 
  Rapor� i të 

gjitha klasave 
Rapor� i të 
gjitha klasave 

Rapor� i të 
gjitha klasave 

Mbyllur shkolla  

6 7 8 9 10 11 12 
 Mbyllur shkolla      

13 14 15 16 17 18 19 
   G Programi Kthehu në 

Natën e 
Shkollës 

  

20 21 22 23 24 25 26 
   G Programi    

27 28 
 
 

29 30    
 Yom Kippur 

Mbyllur shkolla 
 G Programi 

21 Ditë 
   

       
       



tetor 2020 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

    1 2 3 
       

4 5 6 7 8 9 10 
       

11 12 13 14 15 16 17 
   PSAT: Klasa e 

10-të / 11-ta 
   

18 19 20 21 22 23 24 
   G Programi    

25 26 27 28 29 30 31 
   G Programi  Tremujori i 1-

të. Mbaron 43 
Total Ditë 

 

       
       



nëntor 2020 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

1 2 3 4 5 6 7 
   G Programi    

8 9 10 11 12 13 14 
   Dita e 

Veteranëve 
Mbyllur shkolla 

Shtëpia e 
hapur 
Konferenca 
prindër

 

  

15 16 17 18 19 20 21 
       

22 23 24 25 26 27 28 
    falënderimMb

yllur shkolla 
Mbyllur shkolla  

29 30      
 Mbyllur shkolla 

60 Ditë 
     

       
       



dhjetor 2020 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

  1 2 3 4 5 
  Rifillon shkolla Tes�mi i 

gurëve 
themelorë 

Tes�mi i 
gurëve 
themelorë 

  

6 7 8 9 10 11 12 
   Tes�mi i 

gurëve 
themelorë 

Tes�mi i 
gurëve 
themelorë 

  

13 14 15 16 17 18 19 
       

20 21 22 23 24 25 26 
   Mbyllur shkolla Mbyllur shkolla Krishtlindje 

Mbyllur shkolla 
 

27 28  29 30 31   
 Mbyllur shkolla Mbyllur shkolla Mbyllur shkolla Mbyllur shkolla 

76 Ditë 
  

       
       

 
 
 
 



janar 2021 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

     1 2 
     Dita e Vi�t te 

Ri Mbyllur 
shkolla 

 

3 4 5 6 7 8 9 
 Rifillon shkolla  Tes�mi i 

gurëve 
themelorë 

Tes�mi i 
gurëve 
themelorë 

  

10 11 12 13 14 15 16 
       

17 18 19 20 21 22 23 
 Dita e MLK-së 

Mbyllur shkolla 
   Tremujori i 2-

të. Mbaron 
 

24 25 26 27 28 29 30 
       

31       
95 ditë       



shkurt 2021 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

 1 2 3 4 5 6 
       

7 8 9 10 11 12 
 

 
 
 
 
 

13 
   G Programi  Vit i ri hënor 

Mbyllur shkolla 
 

14 15 16 17 18 19 20 
 Dita e 

Presidentëve 
Mbyllur shkolla 

 G Programi    

21 22 23 24 25 26 27 
   G Programi    

28       
114 Ditë       

       
       



marsh 2021 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

 1 2 3 4 5 6 
    Mësuesi i 

prindërve 
konferencë 

  

7 8 9 10 11 12 13 
       

14 15 16 17 18 19 20 
       

21 22 23 24 25 26 27 
     Tremujori i 3-

të. Mbaron 
 

28 29 30 31    
 Pushimet e 

pranveres  
Mbyllur shkolla 

Pushimet e 
pranveres  
Mbyllur shkolla 

Pushimet e 
pranveres  
Mbyllur shkolla 

137 Ditë   

       
       



prill 2021 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

    1 2 3 
    Pushimet e 

pranveres  
Mbyllur shkolla 

Pushimet e 
pranveres  
Mbyllur shkolla 

 

4 5 6 7 8 9 10 
Pashke E diel Pushimet e 

pranveres  
Mbyllur shkolla 

Rifillon shkolla     

11 12 13 14 15 16 17 
       

18 19 20 21 22 23 24 
       

25 26 27 28 29 30  
     153 Ditë  

       
       



Mund 2021 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

      1 
       

2 3 4 5 6 7 8 
   Provimi 

anglisht AP 
Provimi i 
Historisë AP 

  

9 10 11 12 13 14 15 
    Eid-al-Fitr 

Mbyllur shkolla 
  

16 17 18 19 20 21 22 

 Tes�mi i 
gurëve 
themelorë 

Tes�mi i 
gurëve 
themelorë 

 Tes�mi i 
gurëve 
themelorë 

Tes�mi i 
gurëve 
themelorë 

 

23 24 25 26 27 28 29 
 Tes�mi i 

gurëve 
themelorë 

Tes�mi i 
gurëve 
themelorë 

    

30 31      
 Dita 

Memoriale 
Mbyllur shkolla 

173 Ditë     

 



qershor 2021 
E DIEL E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE E SHTUNË 

  1 2 3 4 5 
     Tremujori i 

katërt. Mbaron 
 

6 7 8 9 10 11 12 
     diplomim  

13 14 15 16 
 

17 18 19 
   Dita e fundit e 

shkollës 
   

20 21 22 23 24 25 26 
       

27 28 29 30    
       

       
       

 



paladium fillim fund kohëzgjatje paladium fillim fund kohëzgjatje
FB 7:40 FB 7:40
HR 7:50 8:05 15 HR 7:50 8:05 15
1st 8:08 8:54 46 1st 8:08 8:44 36
2 8:57 9:43 46 2 8:47 9:23 36

Transpass 9:43 9:48 5 Transpass 9:23 9:28
3 9:51 10:37 46 3 9:31 10:07 36
4 10:40 11:26 46 4 10:10 10:46 36
5 11:29 0:15 46 5 10:49 11:25 36
6 0:18 1:04 46 6 11:28 0:04 36
7 1:07 1:53 46 7 0:07 0:43 36
8 1:56 2:42 46 8 0:46 1:22 36

SD 2:45 368 SD 1:25 288

paladium fillim fund kohëzgjatje paladium fillim fund kohëzgjatje
FB 9:40 FB 7:40
HR 9:50 10:05 15 HR 7:50 8:05 15
1st 10:08 10:38 30 1st 8:08 8:44 36
2 10:41 11:11 30 2 8:47 9:23 36

Transpass / ATT 11:11 11:16 5 Transpass / ATT 9:23 9:28
3 11:19 11:49 30 7 9:31 10:07 36
4 11:52 0:22 30 8 10:10 10:46 36
5 0:25 0:55 30 SD 10:49 144
6 0:58 1:28 30
7 1:31 2:01 30
8 2:04 2:34 30

SD 2:37 240

paladium fillim fund kohëzgjatje paladium fillim fund kohëzgjatje
FB 7:40 FB 7:40
HR 7:50 8:05 15 HR 7:50 8:05 15
1st 8:08 8:54 46 8 8:08 8:54 46
2 8:57 9:43 46 7 8:57 9:43 46

9:43 9:48 5 Transpass / ATT 9:43 9:48 5
3 9:51 10:37 46 6 9:51 10:37 46
4 10:40 11:26 46 5 10:40 11:26 46

SD 11:29 184 SD 11:29 184

paladium fillim fund kohëzgjatje paladium fillim fund kohëzgjatje
FB 7:40 FB 7:40
HR 7:50 8:05 15 1st 8:08 9:40 92
1st 8:08 8:44 36 2 9:43 11:15 92
2 8:47 9:23 36 3 11:18 0:50 92

Transpass / ATT 9:23 9:28 4 0:53 2:25 92
3 9:31 10:07 36
4 10:10 10:46 36
5 10:49 11:25 36 stivosur
6 11:28 0:04 36 Prishja e 10-të 2:28
7 0:07 0:43 36 stivosur
8 0:46 1:22 36 Prishjen e 9-të 2:31

këshillimor 1:25 2:10 45
333 368

G-Day

P
R
O
JE
K
T
E
T 
E 
S
H
U
M
S

këshillimor H-ditën Programi i bllokimit

PD II

C-Day Vonesa 2 orë

E-Day F-DayPD I

Një ditë B-Day
Prishjen e 

parakohshmeDita e plotë

D-Day Pa drekë
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