FALEMINDERIT FAMILJE.
Nëse
ju tashmë
e keni
marrë
If you’ve
already
taken
theAnketën
annual e
Shkollës Publike të Filadelfias për Prindërit
dhe Kujdestarët, ne e vlerësojmë atë!

NESE NUK E KENI AKOMA,
ju lut emi konsumoni dhjet minuta të
thoni fjalën tuaj si kampioni më i
madh i fëmijës suaj.

PSE DUHET TA PLOTESONI ANKETEN:

TRE MENYRA PER TE FILLUAR:
Nëse keni një llogari tek Parent & Family
Portal, hyni, lëvizni poshtë tek Parent & Family
Launchpad dhe klikoni në ikonën” Surveys”.

Bazuar në rezultatet e anketimit shkollat
vazhdojnë ndër të tjera, të:
Hartojnë planet e tyre vjetore dhe sigurojnë
fonde për ndërtesat, personelin dhe
materialet.

N ëse nuk keni llogari shkoni tek:
philasd.org/parentsurvey OR
bene me Skanin QR code dhe
plotësoni anketimin. Ju duhet
Numri i Identifikimit (ID) e
fëmijës tuaj.

Adresojnë vështirësitë me komunikimin nga
shkollat, frekuentimi i studentëve dhe cilësia e
mësimdhënies.
Sigurojnë burimet dhe shërbimet e komunitetit që
u duhen fëmijëve dhe familjeve.

Kontrolloni postën tuaj! Të gjitha familjet do të
marrin një kopje letre të anketës, të cilën mund ta
plotësojnë dhe ta dërgojnë me postë në zarfin e
kthimit me parapagesë të ofruar.

Festoni përparimin dhe suksesin!

INFORMACION I DOBISHEM:
REZULTATET. Rezultatet e anketimit do të postohen këtë
verë në philasd.org/dwsresults.

KONFIDENCIALITETI. Pjesmarrja në këtë anketim
konfidencial është në mënyrë vullnetare. Zyrtarët e
shkollës nuk do dinë kush e ka plotësuar anketën ose si
jeni përgjigjur..

KARTE DHURUESE. Po plotësoni anketën ju mund të
hyni për të fituar një kartë dhuratë $25.

ANKETIMI ONLINE NE DISPOZICION NE 9 GJUHE

Faleminderit familje. Fëmijët tuaj
nuk mund të bënin më të mirën pa ju.
Dhe as ne nuk do të mundnim.

KU MUND TA GJENI NUMRIN E IDENTIFIKIMIT TE
FEMIJES SUAJ:
•

Në dëftesën e notave të fëmijës tuaj.

•

Duke pyetur fëmijën tuaj - është e njëjtë me ID-në e
drekës dhe adresën e emailit të shkollës

•

Duke kontaktuar shkollën e fëmijës tuaj.
Ne jemi të gëzuar t’ju ndihmojmë.
PYETJE?

Ju lutemi vizitoni: philasd.org/dws, ose dërgoni email tek:
schoolsurveys@philasd.org

