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8 Qershor, 2022

Të Nderuar Prindër dhe Kujdestarë të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias:

Ndërsa arrijmë në fund të vitit shkollor, është e rëndësishme që një regjistrim i saktë i
pjesëmarrjes së nxënësit tuaj dhe notat, veçanërisht leximi, matematika dhe shkenca,të bëhen siç
duhet, në mënyrë që të mund të identifikojmë mënyrën më të mirë për t'i mbështetur të gjithë
nxënësit tanë dhe të planifikojnë për suksesin e tyre të ardhshëm akademik. Prandaj,
dëshirojmë t'ju kujtojmë që të siguroheni që t'i keni dhënë shkollës së fëmijës tuaj
shënime/letër për çdo mungesë që mendoni se duhet të justifikohet, sipas udhëzimeve të
frekuentimit, përpara datës 14 Qershor, dita e fundit e vitit shkollor për nxënësit. Ju lutemi
sigurohuni gjithashtu me shkollën e fëmijës suaj që të dhënat e frekuentimit të fëmijës suaj të
jenë të sakta dhe të përditësuara dhe që ju të trajtojë çdo mospërputhje në notat e fëmijës tuaj me
shkollën.

Ju mund t'i shikoni informacionet e pjesëmarrjes së fëmijës suaj në Portalin e Prindërve dhe
Familjes. Nëse nuk keni një llogari të Portalit Prindër dhe Familje, përdorni udhëzimet që
gjenden këtu për t'u regjistruar.

Pasi të keni krijuar llogarinë tuaj të Portalit Prindër dhe Familje ose nëse keni tashmë një llogari,
përdorni hapin e duhur të lidhur më poshtë për të parë  informacionin e pjesëmarrjes së fëmijës
suaj. Campus Parent Tutorial Video; Campus Parent Stepper (MS/HS);Campus Parent Stepper
(Elementary Versione të përkthyera të të gjithë hapave të disponueshme jane këtu.

Nëse nuk keni një Portal prindëror, mund të shikoni gjithmonë informacionin e pjesëmarrjes së
fëmijës(fëmijve) tuaj duke u identifikuar me ta në Portalin e tyre të Studentëve. Hapat e
mëposhtëme ju  ofrojnë udhëzime se si të hyni në portalin e studentit tuaj: Campus Student
Stepper (MS/HS);Campus Student Stepper (Elementary).

Për informacione shtesë të dobishme, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të “Attendance &
Truancy “ këtu.
Nëse keni pyetje në lidhje me frekuentimin  e fëmijës suaj, ju lutemi telefononi shkollën e
fëmijës suaj dhe kërkoni të flisni me sekretaren.

Kalofshi një verë të sigurt dhe të lumtur.

Sinqerisht,

Translation and Interpretation Center (6/2022) 2022 Attendance Reminder (Albanian)

https://www.philasd.org/pfportal
https://youtu.be/sD2HXQgm27E
https://drive.google.com/file/d/1YswPR9On2n-nHnb_OHoa2L2u6B6tb1fJ/view?usp=sharing
https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/
https://drive.google.com/file/d/1gx0lQyKaYJEWe4fqi6NEkEv2dWMx8DmX/view?usp=sharingIlSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gx0lQyKaYJEWe4fqi6NEkEv2dWMx8DmX/view?usp=sharingIlSl/view?usp=sharing
https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/attendance-truancy/
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