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Të Nderuar Prindër dhe Familje të Drejtorisë  Arsimore të Filadelfias, 

 

Diplomimi i shkollës së mesme dhe  gatishmëria  për sukses në kolegj, karrierë dhe jetë është 

një moment historik i rëndësishëm për fëmijën tuaj. Pavarësisht nga mosha e fëmijës suaj, nuk 

është kurrë herët për të filluar të mbështesni rrugën e tyre drejt suksesit të diplomimit. 

 

Informacioni i diplomimit të Drejtorisë  Arsimore  të Filadelfisë, duke përfshirë kërkesat e 

përgjithshme dhe Detajet rrugës së diplomimit, mund të gjenden në faqen e internetit të 

diplomimit –www.philasd.org/gradreq. Jeni të inkurajuar ta vizitoni ketë faqe të interneti herët 

dhe shpesh gjatë udhëtimit arsimor të fëmijës suaj pasi përmban detajet kritike të nevojshme 

për të fituar atë diplomë. Kjo letër ka për qëllim t'ju ofrojë informacion të përgjithshme që  ju 

duhet të filloni. 

 

Cilat janë kërkesat e Drejtorisë  Arsimore  të Filadelfisë për diplomimin e shkollës së 

mesme? 

Për t'u kualifikuar për t'u diplomuar, studentët duhet të plotësojnë këto tre kërkesa: 

1) Të ketë  23.5 kredite në lëndët  kryesore. Gjeni detaje rreth lëndëve kryesore këtu. 
2) Plotësoni një projekt mësimor shërbimi – një projekt afatshkurtër, nën drejtimin e një 

edukatori të drejtorisë arsimore , që adreson nevojat e komunitetit të botës reale ose të 
shkollës. Mësoni më shumë rreth projekteve të mësimit të shërbimit këtu. 

3) Plotësoni kriteret për një nga pesë Rrugët drejt diplomimit të përshkruara nga 
Departamenti i Arsimit i Pensilvanisë. Gjeni detaje për të gjitha rrugët këtu. 
■ Rruga 1: Aftësia “ Keystone” 

■ Rruga 2: Përbërja “Keystone” 

■ Rruga 3: Përqëndrimi në Karrierë dhe Edukimi Teknik 

■ Rruga 4: Vlerësimi Alternativ 

■ Rruga 5: Evidenca të bazuara  

 

Nëse fëmija juaj është në “Dual Enrollment Program “, ai gjithashtu duhet të kryejë të gjitha 

kurset e këtij programi  me një C ose më të lartë. 

 

Nëse fëmija juaj është në  programin “ Career & Technical Education “, ai  gjithashtu duhet 

të arrijnë 8 ose 9 kredite në programet e tyre të studimit. 

 

Çfarë mund të bëj për të mbështetur suksesin e diplomimit të fëmijës tim? 

1. Njihni dhe kuptoni kërkesat e diplomimit. Përdorni kërkesat për të krijuar një plani të 

diplomimit në partneritet me fëmijën tuaj. 

http://www.philasd.org/gradreq
https://www.philasd.org/collegeandcareer/graduationrequirements/#local
https://docs.google.com/document/d/1iJI5w9eHTsyLdIQqyI8gDggcOFUCrprDKxy05OWMJZs/edit
https://www.philasd.org/collegeandcareer/graduationrequirements/#pathways
http://www.philasd.org/gradreq
https://www.philasd.org/collegeandcareer/wp-content/uploads/sites/831/2023/01/Family-Resource_-Questions-to-Consider-When-Creating-a-Graduation-Plan.pdf
https://www.philasd.org/collegeandcareer/wp-content/uploads/sites/831/2023/01/Family-Resource_-Questions-to-Consider-When-Creating-a-Graduation-Plan.pdf


 

2. Mbështetni frekuentimin  e rregullt të shkollës së fëmijës suaj. Nxënësit që ndjekin 

shkollën vazhdimisht kanë më shumë mundësi  të lexojnë në nivelin e klasës dhe të 

diplomohen në kohë. 

3. 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 ende një llogari të Portalit Prindëror? Regjistrohu këtu. 

4. 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. Konferencat e ardhshme janë 1-3 Shkurt 

2023.Kontaktoni  me shkollën e fëmijës suaj për më shumë detaje. 

5. Eksploroni mundësitë akademike dhe pasuruese në dispozicion në ose nëpërmjet 

shkollës së fëmijës suaj ose në të gjithë Drejtorinë. Më pas, bisedoni me fëmijën tuaj për 

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

me fushat e tij  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 burime dhe mundësi për Nxënësit të cilët  

Anglishten e kanë  gjuhë të dytë dhe për studentët me Plane të Individualizuara 

Edukative. 

6. Bëni pyetjet tuaja! Nëse keni pyetje në lidhje me përparimin e fëmijës suaj, kontaktoni 

direkt zyrën kryesore të shkollës dhe kërkoni një konferencë. 

 

Mos harroni, ne jemi partnerët tuaj në suksesin e fëmijës suaj! Nëse keni pyetje të 

përgjithshme, ju lutemi kontaktoni ekipin e rrugëve drejt diplomimit në gradreq@philasd.org ose 

215-400-6108. Informacione shtesë, burime dhe mundësi angazhimi gjenden në faqen e 

internetit të diplomimit të Drejtorisë në: -www.philasd.org/gradreq. 

 

Faleminderit për partneritetin tuaj! 

 

Drejtoria Arsimore e  Filadelfias 

Divizioni i Shërbimeve Akademike 

 

https://apps.philasd.org/accountsettings/default/guardian_start.htm
mailto:gradreq@philasd.org
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