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Kjo NUK është e gjithë Regullorja e Angazhimit të Prindërve dhe Familjes për këtë shkollë. Është një 
përmbledhje që ka për qëllim të sigurojë informacionin bazë që përmbahet në Regullore. Nëse kjo është në një 

gjuhë tjetër përveç anglishtes, ajo është përkthyer automatikisht nga Google Translate dhe mund të ketë gabime. 
Ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës tuaj nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me informacionin e dhënë më 

poshtë ose për të Regulloren e plotë të Angazhimit të Prindërve dhe Familjes.

Si e zhvilluam këtë politikë dhe programet tona të angazhimit të prindërve dhe familjes 
me kontributin e prindërve:

Në pranverë, prindërit inkurajohen të marrin pjesë në një takim në të cilin ata mund të rishikojnë dhe të japin 
kontribut në këtë dokument, si dhe kompaktin. Takimi i hyrjes së prindërve të këtij viti u mbajt në 7 qershor 
2022. Për më tepër, prindërit ofruan kontribut dhe patën mundësinë të marrin pjesë në vendime në lidhje me 
programet e Titullit 1 dhe të bëjnë sugjerime në lidhje me përmirësimin e arsimit për fëmijën e tyre dhe të gjithë 
fëmijët përmes sa vijon:
Këshilli Këshillëdhënës i Shkollës (SAC) - Mujore
Takimet në shtëpi dhe shkollë - mujore
Çaj me bashkinë kryesore dhe/ose virtuale të qytetit (dy-mujore)

Informacioni në lidhje me Titullin tonë Vjetor I Takimi i Prindërve:
Ne mbajmë një titull vjetor Takim I çdo vit në vjeshtë në natën e shkollës. Takimi i këtij viti do të ndodhë në 
shtator, ku ne do t'i ftojmë të gjithë prindërit të marrin pjesë. Gjatë këtij takimi, ne do t'i informojmë ata për 
programin e titullit I, kërkesat e Titullit I Pjesa A, kualifikimet e mësuesve dhe të drejtat e prindërve për të 
ditur, standardet dhe vlerësimet e përmbajtjes akademike shtetërore, si të monitorojnë përparimin e studentëve 
dhe të punojnë me arsimtarët. Ne gjithashtu do të sigurojmë dhe dërgojmë në shtëpi një kopje të politikës së 
angazhimit të prindërve dhe familjes, si dhe kompaktin në atë kohë. Prindërit do të njoftohen për takimin nga 
Flyer, Kalendari Mujor dhe i Dërguari i Shkollës.

Si mund të prisni që shkolla të komunikojë me ju për angazhimin e prindërve dhe 
familjes, si dhe informacione të tjera të rëndësishme:

Prindërit njoftohen për takimet përmes postës elektronike, gazetës sonë javore on-line, kalendarit mujor të 
shkollës dhe të dërguarit shkollor. Takimet mbahen si në mëngjes ashtu edhe në mbrëmje (çaji w/ principal-am; 
shtëpia dhe shkolla dhe SAC-PM). Të gjitha informacionet janë në dispozicion në gjuhë të shumta dhe në gjuhë 
miqësore për prindërit për të akomoduar nevojat e familjes. Politika kompakte dhe e angazhimit të familjes 
mëmë do të shpërndahet në të gjitha familjet në planifikuesit tanë studentorë dhe do të postohet në faqen tonë të 
internetit të shkollës. Disa nga prindërit Wasy mund të presin të dëgjojnë nga ne janë përmes buletinit 
elektronik javor, thirrjeve telefonike/mesazheve me tekst nga stafi, thirrjet e automatizuara telefonike, raportet 
e përparimit të studentëve dhe përmes mëmave Porta. Përkthimet janë në dispozicion sipas kërkesës.

Si e zhvilluam kompaktin e prindërve të shkollës me kontributin e prindërve:



Në pranverë, prindërit inkurajohen të marrin pjesë në një takim në të cilin ata kanë mundësinë të rishikojnë dhe 
të japin kontribut në këtë dokument, si dhe kompaktin. Prindërit u njoftuan për këtë takim përmes buletinit tonë 
online, faqes së internetit të shkollës dhe përmes shkollës së Dërguarit. Ky takim i hyrjes së prindërve u mbajt 
në 7 qershor 2022.

Si e ndajmë informacionin e buxhetit të titullit I me prindërit dhe marrim kontributin e 
prindërve se si të shpenzoni fondet e angazhimit të prindërve 1% të Titullit I:

Gjatë takimit të dimrit, të mbajtur 15 shkurt 2022, prindërit patën mundësinë të japin kontribut dhe të bëjnë 
sugjerime në planin dhe buxhetin e shkollës. Në këtë kohë, prindërit dhanë kontribut se si ata dëshirojnë të 
shohin fondet e përfshirjes së prindërve që do të shpenzoheshin dhe të siguronin reagime se çfarë lloj 
mbështetjeje ata do të donin të shihnin të miratuar. Përfshirja e prindërve do të shpenzohet për ofrimin e 
trajnimeve për prindërit dhe broshurat për qendrën tonë të mirëseardhjes.

Si do të punojmë me bizneset dhe partnerët e tjerë të komunitetit për të siguruar burime 
për familjet:

• Nata e Kolegjit: Kjo ngjarje tërheq në përfaqësues nga kolegje të ndryshme lokale për të ndihmuar nxënësit e 
shkollave të mesme të bëjnë zgjedhje të informuara për arsimin e lartë.
• Gena - Shoqata e Fqinjësisë Girard East është një organizatë vullnetare e lagjes që ndihmon në ruajtjen dhe 
përmirësimin e cilësisë së banimit të jetës në lagjen tonë. Ne punojmë me këtë organizatë për të mbrojtur 
komunitetin, përfshirë studentët tanë, dhe për të mbajtur një pastrim për informacione dhe ngjarje në 
komunitet.
• Teatri Lantern
• Drexel
• Universiteti i Pensilvania
• Gear (Girard Estates Association of Residences)
• Qendra Kimmel
• Teatri i Rrugës Walnut
• Klubi CLEF
• Philly Pops
Këto organizata ofrojnë mbështetje për studentët, dhe nganjëherë, për familjet.

Si do të ndërtojmë aftësinë e prindërve për të mbështetur suksesin akademik të fëmijës 
tuaj:

Punëtori të ndryshme dhe trajnime u ofrohen prindërve gjatë gjithë vitit shkollor. Një nga temat e përfshira 
është përdorimi i Infinite Campus (Libri i Grade Online dhe përdorimi i Portalit Studentor për të parë burimet 
e disponueshme). Gjatë takimit vjetor të Titullit I, të mbajtur çdo shtator, ne ndajmë me prindërit kërkesat e 
Titullit I, Pjesa A, standardet akademike të shtetit dhe vlerësimet akademike lokale. Ekzistojnë tre konferenca të 
kartave të raporteve gjatë gjithë vitit shkollor, nëntor, shkurt dhe prill, me një konferencë mbrëmje të ofruar 
çdo herë. Gjatë këtyre konferencave mësuesit diskutojnë me prindërit, si të punojnë me arsimtarët dhe të 
monitorojnë përparimin e fëmijës së tyre. Prindërit gjithashtu do të marrin këtë informacion gjatë orientimit të 
klasës 5, 6 dhe 9 për prindërit dhe studentët.

Si do ta trajnojmë stafin e shkollës me kontributin e prindërve për të komunikuar dhe 
punuar me prindërit si partnerë të barabartë:



Sondazhet u vihen në dispozicion të prindërve gjatë të gjitha ngjarjeve, takimeve dhe konferencave. Rezultatet e 
sondazheve të prindërve janë ngritur dhe ndarë me stafin gjatë zhvillimit profesional gjatë gjithë vitit shkollor. 
Në gusht, stafi do të aftësohet se si të komunikojë më mirë dhe të bashkëpunojë me prindërit si partnerë në 
mësimin e studentëve.

Mënyra të tjera ne do të mbështesim angazhimin e prindërve dhe familjes:
Konferenca e prindërve sipas nevojës
Çaji me drejtorin (dy-mujor)
Takimet në shtëpi dhe shkollë
Takime për qeskë


