
Mbështetni Frekuentimin e Rregullt të Fëmijës Suaj në Shkollë. 

Nxënësit që ndjekin shkollën vazhdimisht kanë më shumë mundësi të lexojnë në nivelin e klasës dhe të 
diplomohen në kohë. 
Njihni dhe Kuptoni Kërkesat e Diplomimit  
Vizitoni  philasd.org/gradreq për të rishikuar kërkesat. Përdorni burimet për të krijuar një plani i diplomimit në 
partneritet me fëmijën tuaj. 
Regjistrohuni në Portalin e Prindërve dhe Kontrolloni Shpesh Llogarinë Tuaj. 

Portali i Prindërve është mënyra më e mirë për të monitoruar përparimin, notat, pjesëmarrjen e 

fëmijës tuaj dhe më shumë. Është gjithashtu mënyra më e mirë për të marrë përditësime nga 

Drejtoria. Nuk keni një Llogari të Portalit  të Prindit? Vizitoni philasd.org/pfportal për të mësuar 

më shumë dhe për t'u regjistruar. 

Merrni pjesë në Konferencat e Dëftesave të Notave. 

Përfitoni nga konferencat dhe mundësitë e tjera për t'u angazhuar me mësuesit e fëmijës tuaj 

dhe për të pasur biseda më të thella rreth përparimit të fëmijës suaj. Për të gjetur datat e 

ardhshme të konferencës, vizitoni philasd.org/calendar. 

Eksploroni Mundësitë Akademike dhe Pasuruese. 

Drejtoria ofron një sërë mundësish përmes shkollave ose përmes zyrës qendrore. Flisni me fëmijën tuaj 

për mundësitë për të përmirësuar të mësuarit e tij dhe për të gjetur aktivitete në përputhje me fushat e 

tyre të interesit dhe nevojave, duke përfshirë: opsionet e mësimdhënies, programet e rikuperimit të 

krediteve, programet jashtëkurrikulare, programet verore dhe burime të tjera. Mos harroni të merrni 

parasysh burimet dhe mundësitë për nxënësit dhe studentët që gjuhën Angleze e kanë gjuhë të dytë dhe 

për studentë me Plane Arsimore të Individualizuara.

Bëni pyetjet tuaja! 

Nëse keni pyetje në lidhje me përparimin e fëmijës suaj, kontaktoni direkt zyrën kryesore të shkollës 

dhe kërkoni një konferencë. Vizitoni philasd.org/face/gethelp për të gjetur informacionin e kontaktit 

të shkollës suaj. 

Çfarë mund të bëjnë familjet 
për të mbështetur suksesin e diplomimit të fëmijës së tyre 

Pavarësisht nga mosha e fëmijës suaj, nuk është kurrë herët të 

filloni të konsideroni rrugën e tij drejt diplomimit. Këtu janë 

disa gjëra që mund të bëni për të mbështetur fëmijën tuaj në 

udhëtimin e tyre. 

Gjeni specifika për secilën nga kërkesat e diplomimit, si dhe 

burime dhe informacione shtesë në 

philasd.org/gradreq  keni pyetje?  Email gradreq@philasd.org        (Albanian) 
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