
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viti Shkollor  2020-2021, fillon ditën e Mërkurë më 2 Shtator për të gjithë nxënësit nga  Pre - K deri në klasat e 

12. - ta. Studentët do të jenë të angazhuar në mësimin dixhital pesë ditë në javë me mesuesit në shkollën e tyre të 

regjistruar.Pa dyshim për këtë, mësimi dixhital do të duket dhe do të ndjehet ndryshe nga pranvera e kaluar. Ne 

kemi punuar shumë për ta bërë përvojën e të mësuarit dixhital të këtij viti sa më të mirë për studentët. Bazuar në 

reagimet tuaja, studentët do të kenë më shumë mundësi për të bashkëpunuar me bashkëmoshatarët e tyre, të 

angazhohen në mësimin e bazuar në projekte, të thellohen dhe të aplikojnë njohuritë në përvojën e jetës reale dhe 

të maksimizojnë kohën e tyre me mësuesit. Ne gjithashtu kemi siguruar trajnime shtesë për mësuesit tanë, në 

mënyrë që ata të mund të mbështesin më mirë nevojat-emocionale sociale të studentëve dhe të japin udhëzime më 

tërheqese dixhitale   

 

FREKUENTIMI 

Edhe pse shkolla do të jetë plotësisht dixhitale, studentët pritet të marrin pjesë në një ditë të plotë të shkollës dhe të ndjekin 

çdo periudhë të çdo dite shkollore. 

 
HYRJA NE INTERNET NE KOHE, ҪDO DITE 

Ne presim që studentët të regjistrohen, ashtu si do të prisnim që studentët të ishin në klasa. Ndihmoni fëmijën tuaj të futet në 

orët e mësimit me kohë, çdo ditë që është një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëni për ti ndihmuar dhe për ti 

drejtuar ata për sukses. Hulumtimet tregojnë se fëmijët me frekuentim të mirë kanë më shumë të ngjarë të lexojnë në nivelin e 

klasës ose më lart, dhe të kenë sukses në shkollë dhe më tej. 

 
VLERESIMI / NOTAT 

Ashtu si në një vit të rregullt shkollor, mësuesit tanë do të vlerësojnë punën shkollore të fëmijës suaj gjatë gjithë vitit..Merrni kohë 

për të kontrolluar punën e shkollore të fëmijës suaj çdo ditë dhe sigurohuni që ata të dorëzojnë detyrat në kohë .Mund të shihni 

udhëzimet sipas nivelit të klasës në: bit.ly/sdpgradeguide. 

 
FREKUENTIMI  DHE  NOTAT  NE  PORTALIN  E  PRINDIT   

Ju mund të shihni notat e fëmijës suaj,rezultatet e provimeve,rekordet e frekuentimit dhe më shumë dhe në çdo kohë në 

llogarinë në internet të Portalit Prind dhe Familje. Për të mësuar më shumë dhe për t'u regjistruar vizitoni:  

signup.philasd.org. 

 
NEVOJITENI  NDIHME  SHTESE  PER  PJESEMARRJEN  NE  SHKOLLE? 

Ne jemi këtu për të ndihmuar.Kontaktoni mësuesin e fëmijës suaj ose dërgoni email në "Office of Attendance &Truancy" në 

emailin: attendanceandtruancy@philasd.org për ndihmë nëse keni ndonjë pengesë në vijimin e shkollës ditore të fëmijës suaj. 

KESHILLA  DHE  BURIME 
 

Vizitoni philasd.org/chromebooks për udhëzime të dobishme ,si të hyni në Google Classroom dhe si të përdorni  

Chromebook të fëmijës suaj  

 

Më Shumë: WWW.PHILASD.ORG/BACKTOSCHOOL 

Frekuentimi dhe vlerësimi/notat  do të jenë një pjesë e rëndësishme se si të krijojmë ambiente  të të mesuarit 

dixhital ku mësuesit dhe studentët mbajnë lidhje të përditëshme të forta, dhe studentëve u jepet ndihmë dhe 

kujdes ,kështu ata fitojnë eksperiencë dhe bëhen më familjarë me rutinën e shkollës. Këtu janë çfarë të 

kërkohet  dhe si ta ndihmojmë fëmijën për një vit shkollor të suksesshëm: 
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