
Drejtoria Arsimore e Filadelfias 
Zyra e Shefit të Mbështetjes Mësimore 

Programet Verore 2018 
 

Translation & Interpretation Center                                                          Summer Program Overview_2018 
4/2018                                                                                                                                            Albanian 
 

 
 

Programet Verore 2018 
Përmbledhje 

 
 
Për:  Prindërit/Kujdestarët   
 
Drejtoria arsimore ka kënaqësinë të njoftojë se do të ofrojë për nxënësit gjatë pushimeve 
verore 2018 disa programe mësimore! 
Në pritje të këtyre programeve verore, ne mendojmë se mund të keni pyetje të ndryshme 
të përgjithëshme dhe/ose specifike, që lidhen me secilin prej programeve.  Për këtë 
qëllim, ju lutemi shihni më poshtë informacionin e përgjithshëm që i përket programeve 
verore, bashkë me një përmbledhje të shkurtër të secilit program specialiteti, përfshirë 
edhe kriteret e përzgjedhjes së nxënësve për këto programe. 
 
Information i Përgjithshëm për të gjitha Programet 

• Nga të gjithë nxënësit pritet që të sillen në pajtim me Kodin e Sjelljes të Nxënësit gjatë 
gjithë kohës së ndjekjes së programeve verore, me pasojat e parashikuara nga ky kod, në 
rast të shkeljeve nga sjellja e tyre.  

• Nga të gjithë nxënësit pritet që të ndjekin programin që ofrohet, çdo ditë. 
 
Lista e Programeve të Plota 

• Rifitimi i Krediteve për Nxënësit e Shkollës së Mesme 
o Shkolla Verore për Klasat 12ta  
o Shkolla Verore për Klasat 11ta  
o Përgatitja e Përshpejtuar në Drejtimin e Duhur (Gear Up Fast Track to On-

Track) 
• Programet Kalimtare Verore të Zyrës për Përgatitjen në Kolegj & Punë (OCCR) 

o Ura Verore 
o Ura e Shkollës së Mesme “Northeast” 

• Viti Shkollor i Shtrirë (ESY) 
• Program Veror për Nxënësit e Anglishtes 
• Programet “Parkway Center City Middle College Programs” 

o Ura Verore “Parkway” 
o Klasa e Avancuara “Accuplacer” në  Parkway  

• Punësimi Veror për Edukimin Teknik dhe Profesional (CTE) 
• Programi Gjithë –Qytetës i Zhvillimit  Instrumental 
• Programet Jashtë- Shkollore (OST) 
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         Rifitimi i Krediteve për Nxënësit e Shkollës së Mesme 

 
Shkolla Verore për Klasat 12ta – Nxënësit mund të rikuperojnë jo më shumë se dy (2) 
kredite në klasat dhe/ose në Projektin Shumë-Disiplinor dhe u mundësohet diplomimi në 
përfundim të shkollës së verës. Ky rikuperim i krediteve të klasave u ofrohet nxënësve të 
klasave të 12ta  të përfshirë në Drejtorinë Arsimore të Filadelfias, që vërtetohet nga 
Sistemi Informativ i Nxënësit (SIS). 
 
Shkolla Verore për Klasat 11ta – Nxënësit mund të rikuperojnë jo më shumë se dy (2) 
kredite në klasat e Anglishtes, Studimeve Sociale, Matematikë, Shkencë, ose Spanjisht. 
Ky rikuperim i krediteve të klasave u ofrohet nxënësve të klasave të 11ta  të përfshirë në 
Drejtorinë Arsimore të Filadelfias, që vërtetohet nga Sistemi Informativ i Nxënësit (SIS). 
  
Përgatitja  e Përshpejtuar në Drejtimin e Duhur – Nxënësit mund të rikuperojnë jo më 
shumë se dy (2) kredite në klasat e Anglishtes, Studimeve Sociale, Matematikë, Shkencë, 
ose Spanjisht. Këto klasa të rikuperimit të krediteve ofrohen vetëm për nxënësit aktualë 
të klasave të  9ta dhe të 10ta , të regjistruar në shkollat e kësaj kategorie (GEAR UP 
schools).  
 

Rikuperimi i Krediteve – Informacion Shtesë: 
Vendi i Programit:  Franklin Learning Center  
Datat e Programit:  25 Qershor – 22 Korrik ( E Hënë  – E Premte) 
   **Nuk ka klasa në datat 2 Korrik – 4 Korrik 
Oraret e Programit:  8:00 AM – 1:15 PM 

 
Regjistrimi: Nxënësit do të para-regjistrohen nga Personat e caktuar në secilën shkollë. 
Para-regjistrimi është nga datat 1 Qershor deri 16 Qershor. Regjistrimi pa lënie takimi 
(Walk-in registration) për nxënësit në  klasat e  11ta  dhe 12ta  është në datat 26 -27 
Qershor. Regjistrimi pa lënie takimi nuk mundësohet për programin “Përgatitja  e 
Përshpejtuar në Drejtimin e Duhur ”. 
 
Kërkesat për Kreditin:  Jo më shumë se dy (2) mungesa (të justifikuara, ose jo) dhe notë 
kalimtare në testimet afatmesme dhe finale dhe kërkesat e pjesëmarrjes në klasë.   
 

Perioda 1:  8:00 – 10:30 AM 
Perioda 2:  10:45 – 1:15 PM 
Mid-Term:  E Mërkurë 11 Korrik 
Testi Final: E Mërkurë 25 Korrik 

 
Diplomimi:  Diplomat do të shpërndahen në 27 Korrik në një ceremoni diplomimi për ata 
nxënës që plotësojnë kërkesat e diplomimit në të gjitha fushat e kërkuara – pa përjashtime  
 
Prindërit/kujdestarët mund të kontaktojnë këshilltarët, ose personat e caktuar në 
shkollat e tyre, për mundësitë e pranimit në këtë program. 
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Programet Kalimtare Verore të Zyrës për Përgatitjen në Kolegj & Punë (OCCR) 
 
Ura Verore – “The Princeton Review” do të ofrojë dy programe në një periudhë dy-
javore për nxënësit që kalojnë në klasën e 9të : “Early Edge 101” dhe “UP Next”. “Early 
Edge” është një kurs i hershëm përgatitje për kolegj, që përforcon dhe rrit aftësitë bazë të 
nxënësit, të nevojshme për realizimin e nivelit të klasës. Programi “UP Next” është një 
program modular, i bazuar në seminare, i cili u mundëson mbajtjen dhe rritjen e shkallës 
së diplomimit të nxënësve, duke zhvilluar aftësitë jo mësimore, të tilla si vendosja e 
synimeve, roli udhëheqës, menaxhimi i kohës dhe  ndërtimi i komunitetit. 

 
Informacion Shtesë: 
Shkollat ku zhvillohet Programi: Frankford, Kensington, Sayre, Washington, 

Penn Treaty and South Philadelphia High Schools 
Datat e Programit:  9 Korrik – 20 Korrik (E Hënë  – E Enjte) 
Orari i Programit:  8:30 AM - 1:30 PM  

 
 
Ura e Shkollës së Mesme “Northeast” – Programi -Ura Verore e Shkollës së Mesme 
“Northeast” i ofron nxënësve që futen në klasë të 9_të  një mundësi që të marrin kurse të 
avancuara dhe të përgatiten më mirë për kërkesat e klasave të shkollës së mesme, ndërsa 
zhvillojnë eskursione mbresëlenëse dhe mundësi për mësime nga përvoja. Të gjithë të 
sapo ardhurit në klasë të 9_të, si edhe nxënësit nga shkollat që furnizojnë shkollën e 
mesme “Northeast”, të cilët do të ndjekin shkollat të tjera me pranime speciale, në 
vjeshtë, janë të mirëpritur në programin e urës verore në “Northeast”.  

 
Informacion Shtesë: 
Datat e Programit: 25 Qershor – 20 Korrik (E Hënë  – E Enjte) 
Orari i Programit: 8:30 AM - 1:30 PM 

 
Prindërit/kujdestarët duhet të kontaktojnë drejtorin e tyre, për verifikim nëse fëmija e 
tij ka mundësi pjesëmarrje në programin kalimtar ( bridge program).  
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Viti i Zgjatur Shkollor (ESY) 
 
Viti i Zgjatur Shkollor (ESY) ofron edukim të veçantë dhe shërbimet e duhura për 
nxënësit me paaftësi, përtej vitit shkollor të rregullt (180 ditësh) shkollor. Akti i Edukimit 
për Individët me Paaftësi (IDEA), një ligj i veçantë edukimi federal, kërkon që drejtoritë 
arsimore,  ato të ndërmjetme (intermediate units) dhe shkollat charter duhet të ofrojnë vit 
të zgjatur shkollor, nëse një nxënës ka nevojë për këto shërbime për marrjen e edukimit të 
duhur falas publik (FAPE). Në disa raste, ndërprerja e shkollës, si p.sh në pushimet 
verore, mund të rezultojë që fëmijët me paaftësi të humbasin shumë prej mësimeve bazë 
dhe do të duhet një kohë e madhe për rifitimin e këtyre aftësive, kur të rifillojë shkolla. 
Shërbimet ESY do të ofrohen gjatë pushimeve të përcaktuara shkollore për parandalimin 
e këtyre humbjeve.  
 

Informacion Shtesë: 
Datat e Programit: 26 Qershor – 2 Gusht (E Hënë  – E Enjte) 
Orari i Programit:  9:00 AM to 1:00 PM 

 
Ҫdo nxënës ka të drejtë të marrë shërbimet e nevojshme që garantojnë se ai/ajo merr 
edukimin e duhur, bazuar në nevojat e tij/saj. Ju duhet të diskutoni në çdo takim të Ekipit 
të  IEP nëse nxënësit i duhet më shumë, më pak, ose shërbime alternative, të ndryshme 
nga ato të përshkruara më lart.   
 
Prindërit/kujdestarët e nxënësve me nevoja të edukimit special duhet të kontaktojnë 
Koordinatorin e Edukimit Special (SEL) ose drejtorin për pyetje rreth ESY. 
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Programi Veror për Mësimin e Anglishtes 
 

Programi Veror për Mësimin e Anglishtes është për Nxënësit që Mësojnë Anglisht 
(ELLs) aktualisht në klasat 5 deri 7 (që kalojnë në klasat e  6ta deri 8ta) të cilët janë të rinj 
në SH.B.A  (më pak se 3 vite).  Programi i mëngjesit do të përfshijë mësime në Anglisht 

dhe Matematikë, që do të drejtohen nga mësues të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias. 
Programi i pasdites përfshin mësime në subjektet e artit, muzikës dhe dramës.  Këto klasa 

do të mundësohen nga organizata me bazë komunitare.  
 

Programi Veror për Mësimin e Anglishtes– Informacion Shtesë: 
Datat e Programit: 2 Korrik – 28 Korrik (E Hënë – E Premte) 
Orët e Programit (AM): 8:30 AM – 12:00 PM 
Orët e Programit (PM): 12:00 p.m. – 3:00 PM 

 
Prindërit e interesuar duhet të kontaktojnë mësuesin e ESOL të fëmijës, ose drejtorin 
për mundësinë e pjesëmarrjes. 
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Programet e “Middle College” në “Parkway Center City” 
 
Ura Verore “Parkway” –  Qëllimi i Urës Verore është t’i ofrojë nxënësve një kapërcim 
për në klasën e 9të. Shkolla do të bëhet një shkollë e mesme “middle college” dhe 
programi kalimtar do t’i ndihmojë në punën rigoroze që ata do të fillojnë. Nxënësit do të 
marrin një klasë kolegji në mëngjes dhe do të vijnë pasdite në shkollë, që të punojnë 
bashkë me mësuesit. 
 

Ura Verore “Parkway CC” –Informacion Shtesë: 
Datat e Programit: 10 Korrik – 8 Gusht (E Hënë  – E Enjte) 
Orari i Nxënësve: 8:00 AM - 3:00 PM 

 
 
Programi i Avancuar “Accuplacer” në “Parkway” – Programi i Avancuar 
“Accuplacer” do të mbështesë nxënësit aktualë të klasës së 9_të në zhvillimin e aftësive 
të nevojshme për kalimin e Testit të “Accuplacer Placement” në “Community College of 
Philadelphia”. Programi Veror i Avancuar “Accuplacer” është për të gjithë nxënësit e 
klasave të 9_ta, të cilët nuk janë vendosur në nivelin e kolegjit në Matematikë, Lexim, 
ose në të dyja bashkë. Kjo mundësi në stinën e verës do të përforcojë dhe avancojë 
edukimin e tyre nga viti shkollor paraardhës, si edhe do të mbështesë nevojat e tyre, 
ndërkohë që përgatiten për testin e kërkuar.  

 
Parkway Accuplacer –Informacion Shtesë 
Datat e Programit: 10 Korrik – 8 Gusht (E Hënë  – E Enjte) 
Orari i Programit: 8:30 AM – 12:30 PM 

 
Prindërit/kujdestarët e “Parkway CC”,  duhet të kontaktojnë drejtorin e tyre, për të 
verifikuar nëse fëmija mund të marrë pjesë në program. 
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Punësimi Veror për CTE 
 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias, nëpërmjet Zyrës për Edukimin Teknik dhe Profesional, 
do të ofrojë gjatë stinës së verës mundësi për punësim dhe avancim për nxënësit e 
moshave 14 deri 18 vjeç, të shkollave të mesme. Programi i Punësimit Veror për 
Edukimin Teknik dhe Profesional (CTE), është një program inovativ, i cili i mundëson 
nxënësve të CTE, që ndjekin Shkollat Publike të Filadelfias, mundësinë të përfitojnë një 
përvojë të vyer dhe aftësi të prekshme, që mund të përdoren në mjediset e punës. 
Programi i punësimit veror është një zgjerim i kurrikulës, që mësohet gjatë viteve 
shkollore nga nxënësit e edukimit teknik dhe profesional. Kjo mundësi i lejon nxënësve 
të marrin përvojë nga jeta reale, e cila nuk mund të mësohet në mjediset shkollore.  
 

Punësimi Veror CTE – Informacion Shtesë: 
Datat e Programit: 21 Qershor – 3 Shtator (E Hënë – E Premte) 
Orët e Programit:  8:00AM – 4:00PM 

** Datat dhe ora e Programit mund të ndryshojnë. 
 
Prindërit e interesuar duhet të kontaktojnë mësuesin e CTE të fëmijës, nëse ai është 
ftuar në këtë program. 
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Programi i Zhvillimit Instrumental të Gjithë Qytetit  
  
Programi i Zhvillimit Instrumental të Gjithë Qytetit shërben për adresimin e humbjes të 
progresit, që shfaqet tek nxënësit kur kthehen nga pushimet verore, kur mundësitë për 

praktikikime, prova dhe performanca, nuk ofrohen vazhdimisht. Programet e gjithë 
qytetit përmbledhin shumicën e nxënësve të muzikës instrumentale nga i gjithë qyteti.  

 
Programi Nga Gjithë Qyteti – Informacion Shtesë:  
Datat e Programit:  16 Korrik – 27 korrik (E Hënë – E Premte) 
Orët e Nxënësve:  9:00 AM – 3:00 PM  

 
Ky program bëhet vetëm me ftesë. 
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Programet Jashtë Kohës së  Shkollës (OST) 
 
Drejtoria Arsimore e Filadelfias është mikpritëse për shumë programe  jashtëshkollore, 
që zhvillohen nga organizata jo-fitimprurëse gjatë vitit shkollor. Në muajt e verës, pjesa 
më e madhe e këtyre  programeve operojnë si kampe verore gjashtë javore, me programe 
të plota gjatë gjithë ditëve të punës së javës. Këto programe zakonisht mbledhin nxënës 
nga shkolla mikpritëse dhe vendet e programit plotësohen me shpejtësi.  
 

Programet Jashtëshkollore – Informacion Shtesë 
Datat e Programit: 25 Qershor – 3 Gusht (E Hënë – E Premte) 

**Datat dhe ora e Programit mund të ndryshojnë. 
 

   
Meqenëse këto programe zhvillohen nga organizata të jashtëme, çdo pyetje ose 
shqetësim duhet të adresohet në organizatën e cila operon në kamping dhe jo në 
Drejtorinë Arsimore. 
 


	Vendi i Programit:  Franklin Learning Center

