
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Drejtoria Arsimore e  Filadelfias ka një vizion të 
qartë: Që të gjithë fëmijët të shkojnë  në një shkollë 
të mire, afër vendit ku jetojnë.. 
Qëllimi i përgjithshëm është që Drejtoria të krijojë shkolla 
në çdo lagje që plotësojne nevojat arsimore të 
ndryshimit të popullsisë duke: 
 

• Zgjedhur vendimin më të përputhur në lidhje me 
shfrytëzimin e ndërtesave tona për të  siguruar që 
nxënësit të shkojnë në një shkollë me     
 cilësi të lartë afër vendit ku ata jetojnë 
• Duke investuar kapital aty ku   
  nevojitet më shume. 
• krijimi i tranzicioneve të matura për nxënësit në 
klasat fillore dhe të mesme 

Për të arritur këtë vizion, ne duhet të planifikojmë në mënyrë 
proaktive jo vetëm për ndërtesat e reja shkollore, por për 
përmirësimin e ndërtesave   ekzistuese. Duke filluar në 
vjeshtën e vitit 2019, Drejtoria do të bashkëpunojë me ekspertë 
të industrisë për të udhëhequr Planin e Rishikimit të Plotë   të 
Shkollave,plan i cili do të krijohet  për të patur një vështrim 
strategjik dhe të gjerë në sistemin se si popullatat dhe 
komunitetet në të gjithë qytetin tonë parashikohen të 
ndryshojnë në vitet e ardhshme. 

Shqyrtimi do të zhvillohet në katër cikle, secili cikël do të 
përqëndrohet në zona të ndryshme të qytetit. Informacioni i 
fituar gjatë çdo rishikimi të ciklit do të kombinohet me 
përformancën e shkollës dhe me të dhënat cilësore strukturore 
do të jenë udhëzues për  rekomandimet tek Superintendent 
dhe Board of Education.    

Ne e kuptojmë këtë temë dhe proçesi do të jetë i një rëndësie 
të veçantë për çdo lagje të Filadelfias. Drejtoria është e 
angazhuar në zhvillimin bashkëpunues të opsioneve që  
balancojnë dëshirat e nxënësve dhe të familjeve në çdo fushë 
studimi me përgjegjësinë e saj të plotë për të bërë atë që është 
më e mira për të gjithë nxënësit. 

Hapi 1: Përcaktimi I Proçesit Të Ciklit (Mars 2019) 
Identifikoni zonat e qytetit për t'u përfshirë 
në secilin cikël të proçesit të rishikimit 

Hapi 2: Angazhoni Ekspertët (Verë 2019) 
Pranimi i kompanive me praktikat më të mira, ekspertizën 
kombëtare dhe objektivitetin në proçesin e shqyrtimit 

 
Hapi 3: Përcaktoni zonat e studimit 
Grupimi i shkollave në zona të vogla studimi për ti 
dhënë çdo grupi kujdesin e kërkuar. 

 
Hapi 4: Komitetet e Planifikimit të Zonës së Studimit të Formave (SAPC) 
Krijo një ekip të gjerë të palëve me njohuri të thella për 
komunitetn,krijo dhe ekspertizën e proçesit për të informuar 
përfundimisht zhvillimin e rekomandimeve 
 
Hapi 5: Kryerja e Studimit te Plote 
Krijoni fotografi  aktuale dhe të ardhshme të popullsisë të 
secilës zonë të studimit dhe impaktet potenciale të nivelit 
shkollor 

 
Hapi 6: Ndarja e rezultateve te studimit 
Sigurimi i ndërgjegjësimit të gjerë publik për të dhënat dhe 
mësimin 

 
Hapi 7: Identifikoni opsionet 
Angazhoni SAPC-të që të marrin në konsideratë një sërë 
mundësish bazuar në rezultatet e studimit dhe nevojat e 
komunitetit 

 
Hapi 8: Angazhoni Komunitetin 
Merrni informacion mbi opsionet dhe informoni rishikimet 
për shqyrtimin e SAPC 

 
Hapi 9: Zhvilloni rekomandimet përfundimtare 
Board do të shqyrtoje 

 
Hapi 10: Miratimi i Board 
Me shumicën e votave të Board of Education  

Hapi 11: Zbatim 
Ndryshimet do të hyjnë në fuqi jo më shpejt se në vjeshten e 
vitit të ardhshëm kalendarik 

Hapat 3-11 do të përsëriten për çdo cikël të procesit 
shumëvjeçar të rishikimit                                        (Albanian) 

 
 

Procesi i Rishikimit 
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