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POLITIKA E PADISKRIMINIMIT: Shkolla e Mesme e Kartës E&T të Filadelfias nuk bën 
diskriminim në bazë të racës, fesë, ngjyrës, origjinës kombëtare, seksit, orientimit seksual, 
identitetit gjinor ose aftësisë së kufizuar në sigurimin e arsimit ose qasjes në përfitimet e 
shërbimeve arsimore, aktiviteteve ose programeve në përputhje me me Titullin VI të Aktit për të 
Drejtat Civile të vitit 1964 të ndryshuar, Titullin IX të Ndryshimeve Arsimore të vitit 1972, Seksionin 
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504 të Aktit të Rehabilitimit të vitit 1973 të ndryshuar dhe Titullin II të Aktit të Amerikanëve me 
Aftësi të Kufizuara. 

Marrëveshja kontraktuale: Ky manual përbën një kontratë të shkollës me prindërit dhe nxënësit. 
Juridiksioni i shkollës në akademikë dhe sjellje është i detajuar në manual, por jo i kufizuar në të. 
Politikat shtesë të zhvilluara nga administrata e Shkollës së Mesme të Filadelfias E&T janë në 
Manualin e Politikave dhe Procedurave të Studentëve. Juridiksioni i shkollës nuk është i kufizuar 
në orët e shkollës ose pasurinë e shkollës. Çdo sjellje në të cilën reputacioni i shkollës mund të 
preket bie nën juridiksionin e shkollës. 

Përmbajtja e këtij manuali ndahet në katër (4) seksione:  

1. Informacioni / Politikat e Përgjithshme të Shkollës  
2. Politikat e Shërbimeve të Studentëve  
3. Politikat Akademike  
4. Politikat e Teknologjisë  

Administrata e Shkollës së Mesme të Kartës E&T të Filadelfias rezervon të drejtën të bëjë 
shtesa dhe / ose ndryshime në manualin e studentëve gjatë vitit shkollor. Nëse bëhen 
ndonjë shtesë dhe / ose ndryshim gjatë këtij viti shkollor, këto ndryshime do t'u 
komunikohen studentëve dhe familjeve dhe do të postohen në faqen e shkollës dhe 
ndryshimet e duhura do të bëhen në manualin online të studentëve që gjendet në faqen e 
shkollës. . Nëse manuali që u shpërndahet studentit bie ndesh me atë që ishte postuar në 
manualin e studentit në internet në faqen e internetit, versioni në internet merr përparësi. 
Njoftimi i duhur do t'ju komunikohet përmes metodave tona të komunikimit në shkollë, 
është përgjegjësia juaj të mbani të azhurnuar me çdo dhe të gjitha ndryshimet e bëra në 
manualin online të studentëve duke monitoruar faqen në internet të shkollës. 

www.petchs.org  

Për informacionin më të azhurnuar në lidhje me të mësuarit në distancë, ju lutemi vizitoni 
Qendrën tonë të Informacionit COVID-19 çdo ditë.  

www.petchs.org/about/COVID-19InformacioniHub  
  

  
SEKSIONI 1: INFORMACIONI / POLITIKAT E PRGJITHSHME T SCHOOL 
SHKOLLS   
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A. INFORMACIONI SHKOLLOR   

RRETH NESH E themeluar në 2002 nga Vëllazëria Ndërkombëtare e Punëtorëve Elektrik, 
Bashkimi Lokal 98, Shkolla e Mesme Filadelfia E&T Charter ofron një përvojë gjithëpërfshirëse të 
shkollës së mesme për 600 studentë. Shkolla jonë është e vendosur në mes të Center City 
Filadelfia, një bllok larg nga Bashkia. Vendndodhja jonë e Qytetit Qendër lejon studentë nga e 
gjithë Filadelfia të ndjekin shkollën tonë. Qëllimi ynë është të përgatisim studentët tanë për të hyrë 
në fushat e karrierës që ata zgjedhin në mënyra të ndryshme, ose përmes ndjekjes së profesionit 
në IBEW Local 98, pjesëmarrjes në kolegje dy ose katër-vjeçare, punësimit të drejtpërdrejtë në ato 
industri pas diplomimit, ose disa kombinime të atyre shtigjeve. 

Philadelphia E&T i përgatit studentët të bëhen studentë të motivuar, të sigurt, të aftë teknikisht, të 
disiplinuar, të shëndoshë akademikisht, të moshës / klasës. Programi ynë arsimor vazhdon të dalë 
në pah si një ofertë unike në zonën e Filadelfias - një program arsimor bashkëpunues, me 
studentë që marrin pjesë në të dy kolegjin dhe përgatitjen e karrierës në masa të barabarta. Një 
element kryesor i programimit tonë është të ndihmojmë studentët tanë të zhvillojnë aftësitë e 
nevojshme për t'u bërë udhëheqës në vendin e punës, si dhe në komunitet. 

Takimet e bordit të besuesve: Bordi i Administrimit të Filadelfias E&T mblidhet zakonisht në orën 
8 të Premte në ndërtesën e shkollës (* takimet mund të mbahen përmes telekonferencës për 
shkak të kufizimeve të shëndetit publik, njoftimi për këtë do të reklamohet dhe postohet në faqen e 
shkollës), një herë në muaj; datat e takimeve përfshihen në kalendarin e mbyllur dhe reklamohen 
në faqen e shkollës Metro dhe Filadelfia. Të gjitha takimet e Bordit janë gjithmonë të hapura për 
publikun, qoftë takimet janë personale ose online. Prindërit ose ndonjë anëtar i publikut që 
dëshiron të flasë me Bordin mund ta bëjë këtë duke ndjekur politikën e Bordit: 

Për t'u regjistruar për të folur në mbledhjen e Bordit të Administrimit të Shkollës së Mesme të 
Filadelfias E&T Charter, duhet të ndiqet procedura e mëposhtme:  

• Bordi njeh vlerën e qeverisjes së shkollës për komentet publike mbi çështjet arsimore dhe 
rëndësinë e përfshirjes së anëtarëve të publikut në mbledhjet e Bordit.  

• Individët ftohen të regjistrohen për të folur para takimit jo më vonë se (3 pasdite) duke 
telefonuar shkollën ose duke plotësuar formularin në internet ditën që i paraprihet një Takimi të 
Bordit dhe të regjistrohen në emrin e tyre dhe nuk duhet të regjistrohen në emër të dikujt tjetër 
;  

• Individët që regjistrohen duhet të identifikojnë subjektin në të cilin synojnë t'i drejtohen Bordit të 
Administrimit të HS të Filadelfias E&T Charter;  

• Individët mund të flasin jo më shumë se tre minuta;  
• Jo më shumë se gjashtë individë në të njëjtën anë të një çështjeje do të lejohen të flasin, 

megjithëse një numër i pakufizuar i individëve mund të lënë komente me shkrim për Bordin e 
Besimit për t'u shqyrtuar;  

• Individët do të përjashtohen nga rregulli dhe do t'u kërkohet të largohen nga takimi nëse 
përdorin ndonjë gjuhë vulgare ose të ndyrë.  

• Folësit e studentëve do të kenë përparësi dhe normalisht do të flasin së pari.  
 
PROGRAMI I ARSIMIT BASHKPUNUES: Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T Charter ka një  
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programi i përgatitjes për karrierën e gurthemelit për studentët në vitin e tyre të lartë. Studentët do 
të vendosen në punë dhe do të punojnë një pjesë të ditës së tyre të shkollës për një semestër. Kjo 
përvojë përfshin vendosjen në punë, monitorimin dhe trainimin. (* Programi i Edukimit 
Bashkëpunues dhe kërkesat e tij mund të ndryshohen për shkak të udhëzimeve për shëndetin 
publik COVID-19.) 

MHSIMI BAZUAR Studentët në vitin e tyre të moshuar do të kenë aftësinë të regjistrohen për 
kurse në vende jashtë vendit, disa nga këto kurse të bazuara në grup janë: IBEW Local 98, 
Gatishry Industry Electrical, Independence Seaport Museum SAILOR STEM Boatbuilding, 
Community College Dual Regjistrimi, dhe më shumë . (* Programet e Mësimit të Bazuara në 
Kohort dhe kërkesat e tij mund të ndryshohen për shkak të udhëzimeve për shëndetin publik 
COVID-19.) 

DITET E UDHIONZIMIT FLEKSIBLE: Ditët e Udhëzimeve fleksibël janë ditë mësimore të 
aprovuara nga Departamenti i Arsimit i AP në të cilat një shkollë përdor një qasje alternative për të 
dhënë udhëzime nëse paraqitet rrethanë që parandalon udhëzimet në mënyrë zakonore. Këto ditë 
mund të mos jenë ekskluzivisht të ndërsjellta të Planit të Mësimit në Distancë si pjesë e Planeve 
Akademike COVID-19. 

DEKLARATA E MISIONIT: Misioni i Shkollës së Mesme të Filadelfias E&T Charter është të 
zhvillojë aftësitë në të gjithë studentët në mënyrë që ata të jenë të punësueshëm në industritë e 
teknologjisë së lartë të shekullit 21 ndërsa i siguron secilit prej tyre një themel të fortë në lëndët 
akademike të kurrikulës kryesore. - Matematikë, Arte dhe Shkencë, Gjuha Botërore, Shkenca 
Sociale dhe Kultura Botërore.  

KOMUNIKIMI / INFORMACIONI P PARR PRINDRIN: Shkolla e Mesme Filadelfia E&T Charter 
dëshiron të mbajë kontakte me prindërit / kujdestarët e studentëve tanë. Ne kemi shumë 
modalitete të kontaktit me prindërit. Ekziston një sistem i informacionit shkollor, PowerSchool. 
Prindërit / kujdestarët kanë aftësinë për të ndjekur notat dhe pjesëmarrjen e fëmijës suaj duke 
përdorur emrin individual të përdoruesit dhe fjalëkalimin që ju është lëshuar në listën e fëmijës 
tuaj. Për më shumë informacion në lidhje me këtë mjet të dobishëm, ju lutemi kontaktoni Zyrën e 
Akademikëve në 267-514-1823 Shtojcën 221. Ju mund të hyni në PowerSchool për Prindërit nga 
faqja jonë në www.petchs.org. Trajnimet e prindërve ofrohen gjatë gjithë vitit, ju lutemi vazhdoni të 
kontrolloni kalendarin tonë në faqen tonë kryesore www.petchs.org. 

Një sistem i automatizuar i thirrjeve dhe sistemit të postës elektronike do të përdoret për t'ju 
azhurnuar pjesëmarrjen, disiplinën dhe ngjarjet e ardhshme të studentëve. Ju lutemi sigurohuni që 
të mbani informacionin e azhurnuar demografik në skedar. 

M LESIMI RREGULLAT:Mësimi në distancë do të miratohet sa është e nevojshme si 
një përgjigje ndaj krizës së paparë të shëndetit publik COVID-19. Plani i Vazhdimësisë 
së Arsimit i miratuar nga Bordi i Administrimit përfshin të mësuarit në distancë për të 
gjitha klasat ose për të mbështetur ose zëvendësuar programin tradicional shkollor, siç 
diktohet nga të dhënat e shëndetit publik në komunitet dhe udhëzimet nga zyrtarët 
qeveritarë. Plani i Vazhdimësisë së Edukimit përfshin si opsione online ashtu edhe ato 
jashtë linje. Çdo student në Filadelfia E&T u është caktuar pajisja e tyre personale 
elektronike, studentët që kanë nevojë për ndihmë për të hyrë në internet në shtëpinë e 
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tyre duhet të komunikojnë me shkollën për t'i mbështetur ata në qasjen në mësimin në 
distancë. 

SHPIRTI SHKOLLOR: Ngjyrat tona shkollore janë blu dhe e kuqe. Nusja jonë është Karikuesi. 

 

B. SIGURIA SHKOLLORE  

Siguria e studentëve është e një rëndësie të madhe për ne në Shkollën e Mesme të Filadelfias 
E&T Charter. Shkolla jonë është e përkushtuar për të siguruar sigurinë e nxënësve në ndërtesën 
e shkollës sonë. Ekipi ynë i Shërbimeve Studentore përdor mbi pesëdhjetë kamera vëzhgimi, 
programe për zbulimin e metaleve dhe skanimin e gishtave. Ne gjithashtu kemi miratuar 
procedura emergjente dhe marrëveshje bashkëpunimi me Policinë e Filadelfias dhe 
departamentet e zjarrit. Shkolla gjithashtu ka përgatitur një plan shëndetësor / sigurie për aprovim 
nga bordi i administruesve pasi lidhet me sigurinë e shkollës për shkak të COVID-19. Një kopje e 
planit të Shëndetit / Sigurisë do të postohet publikisht në faqen e internetit të shkollës. 

POLITIKA KUNDR BULLYING & CYBERBULLING:Ligji i Pensilvanisë përcakton "ngacmimin" si 
një akt elektronik, i shkruar, verbal ose fizik i qëllimshëm ose një seri veprimesh drejtuar një 
studenti ose studentëve tjetër që është i rëndë, i vazhdueshëm ose i përhapur dhe që ka efektin e 
(i) ndërhyrjes thelbësore në arsimimin e një studenti; (ii) krijimin e një mjedisi kërcënues; ose (iii) 
duke prishur në mënyrë thelbësore funksionimin e rregullt të shkollës. 
Kodi i Sjelljes i Shkollës së Mesme të Filadelfias E&T ndalon sjelljet shtesë përtej përcaktimit ligjor 
të ngacmimit, të cilat përfshijnë: 

• Fyerje verbale ose fizike ose kërcënim ndaj studentëve ose stafit për shkak të 
moshës, prejardhjes, shtetësisë, ngjyrës, besimit, paaftësisë, statusit të viktimës së 
dhunës në familje ose seksuale, përkatësisë etnike, statusit familjar, shprehjes gjinore, 
identitetit gjinor, informacionit gjenetik, statusit martesor, gjendjes mjekësore , origjina 
kombëtare, raca, feja, seksi, orientimi seksual, statusi i veteranit ose ndonjë status tjetër 
i mbrojtur.  

• Aktet që ndodhin në Internet (Snapchat, Instagram, etj.), Përmes telefonave 
celularë, kamerave ose videos, ose me ndonjë mjet tjetër përmes të cilit njerëzit mund 
të komunikojnë ose të ndajnë informacionin  

• Çdo sjellje e padëshiruar, agresive midis individëve që përfshin një çekuilibër të 
vërtetë ose të perceptuar të fuqisë dhe mund të përsëritet me kalimin e kohës, 
pavarësisht nga qëllimet e ngacmuesit / ngacmuesve  

Filadelfia E&T Charter High School ndalon veprimet e ngacmimit, frikësimit ose ngacmimit. Një 
mjedis i sigurt dhe civil në shkollë është i nevojshëm që nxënësit të mësojnë dhe të arrijnë 
standarde të larta akademike. Ngacmimi, frikësimi ose ngacmimi, si ndërprerje të tjera ose sjellje 
të dhunshme, janë sjellje që prishin aftësinë e një nxënësi për të mësuar dhe aftësinë e një 
shkolle për të edukuar nxënësit e saj në një mjedis të sigurt; dhe meqenëse nxënësit mësojnë me 
shembull, administratorët e shkollës, fakulteti, stafi dhe vullnetarët duhet të vlerësohen për 
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demonstrimin e sjelljes së duhur, trajtimin e të tjerëve me civilizim dhe respekt dhe refuzimin për 
të toleruar ngacmimet, frikësimet ose ngacmimet. Politika mund të lexohet në tërësinë e saj në 
internet, së bashku me burimet shtesë në: 
http://www.petchs.org/student_services/student_services/cyber_bullying 

PROCEDURAT E EMERGJENCS: Shenjat jepen në secilën klasë me procedurat e urgjencës. 
Philadelphia E&T ka hartuar me kujdes një plan për një larmi situatash emergjence dhe / ose 
krize. Procedurat për këto plane përfshijnë evakuimin, bllokimin, strehimin në vend, urgjencat 
mjekësore dhe plane të tjera në rast emergjence. Procedurat do të rishikohen me të gjithë 
nxënësit në të gjitha shtëpitë si pjesë e planit udhëzues në fillim të vitit shkollor dhe do të 
praktikohen në formën e stërvitjeve gjatë gjithë vitit shkollor. 

 ÇFAR KA NEVOJ SHKOLLA NGA PRINDRT / KUJDESTAR INT N AN një urgjencë: 

Në rast emergjence, ju lutemi qëndroni të qetë dhe kuptoni se shkolla është e gatshme t'i 
përgjigjet çdo lloj situate emergjence. Mos telefononi në shkollë, pasi një fluks telefonatash mund 
të pengojë aftësinë tonë për t'iu përgjigjur një emergjence. Shkolla e kupton që komunikimi me 
prindërit gjatë një emergjence është një përparësi dhe do ta bëjë këtë sa më shpejt të jetë e 
mundur. Ju lutemi, kuptoni që nëse fëmija juaj pushohet nga puna për të përdorur transportin 
publik, ata SHUM likely nuk do të kenë me vete sendet e tyre personale. Kjo përfshin pallto, çanta 
libri, çanta, etj. Një urgjencë mund të ndodhë në çdo kohë, prandaj ne kemi nevojë që ju të 
siguroheni që informacioni i mëposhtëm është gjithnjë i azhurnuar në sistemin tonë: Numrat e 
telefonit Guardian / Prind siç janë qelia, puna dhe shtëpia; Kontaktet e urgjencës: Emri / 
marrëdhënia dhe numrat e kontaktit. 

Procedura e stërvitjes emergjente  

Nëse një stërvitje zhvillohet ose gjatë ose pas orëve të shkollës, studentët ose prindërit / 
kujdestarët nuk lejohen të largohen nga lokalet derisa të përfundojë stërvitja. 

NJOFTIMI PRINDR / KUJDESTAR  

Prindërit do të informohen për emergjencat shkollore sa më shpejt të jetë e mundur. Mjetet e 
mëposhtme të komunikimit do të përdoren gjatë një emergjence: Sistemi i Automatizuar i Shkollës 
së Shkollës, Alert Tekst dhe / ose Kujtoj Aplikacionin, dhe Postimet e Uebfaqeve. 

Ju lutemi referojuni faqes në internet të shkollës për informacione të hollësishme: petchs.org  

APLIKIMI  

KESTO PROCEDURA DO T NDIKOHEN N ALL T ALL GJITHA KOHT (P INRFSHIR PAS 
OROVE T REG RREGULLTA T SCHOOL SHKOLLS) DHE N ALL T ALL GJITHA PAJISJET QAT 
PUNUPT E SHKOLL HIGHS S HIGH KARTS E & T FILADELPHIA N THE SHKOLL TAT CIL 
THET JANLE RELEVANT PR DHE PRENSUESE.  

PROCEDURA E ZBATIMIT TI ZJARRIT DHE T P GRGJITHSHME  

Prindërit do të informohen për evakuimin sa më shpejt të jetë e mundur përmes mënyrave të 
komunikimit të përshkruara më sipër nën "Njoftimi i Prindit / Kujdestarit".  
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Pasi studentët të kenë mbërritur në vendin e evakuimit dhe të kenë marrë pjesë, administrata do 
të ndërmarrë një nga hapat e mëposhtëm: Nëse ndërtesa është e sigurt, studentët do të kthehen 
në të dhe do të rifillojnë aktivitetet normale të shkollës. Nëse ndërtesa vlerësohet e pasigurt, 
atëherë studentët do të largohen nga vendi i evakuimit. 

PROCEDURAT E SHKARKIMIT  

Në rast se ndërtesa vlerësohet e pasigurt dhe shkolla pushohet nga puna, do të ndiqen 
procedurat e mëposhtme: Shkolla do të lajmërojë prindërit për largimin e hershëm nga puna 
përmes mënyrave të komunikimit të përshkruara më sipër nën "Njoftimi i Prindit / Kujdestarit". 
Studentët nuk do të lejohen të kthehen në ndërtesë, që do të thotë se ata mund të mos kenë disa 
nga gjërat e tyre duke përfshirë pallto, çanta, etj. Për shkak se ndërtesa e shkollës mund të jetë e 
papërdorshme për një periudhë kohe pas një evakuimi emergjent, shkolla do të përdorë mënyrat e 
komunikimit të përshkruara më sipër nën "Njoftimi i Prindit / Kujdestarit" për t'u dhënë prindërve, 
studentëve dhe stafit azhurnime në lidhje me orarin për ditët në vijim. 

PROCEDURA E Bllokimit  

Një procedurë mbylljeje do të miratohet gjatë një prej situatave të mëposhtme: Një ndërhyrës ka 
hyrë në ndërtesën e shkollës. Një ndërhyrës përcaktohet si çdo individ (individë) që nuk kanë 
marrë leje nga shkolla për të qenë në mjediset e shkollës. Një ngjarje e dhunshme / e mundshme 
e dhunshme ka ndodhur brenda / jashtë ndërtesës së shkollës dhe është një kërcënim për 
nxënësit dhe stafin në shkollë 

Shkolla do të ndjekë procedurat më poshtë kur vendos një bllokim: 911 njoftohet menjëherë. Të 
gjithë studentët në vendet e përbashkëta do të pastrohen dhe do të zhvendosen në një zonë të 
sigurt. Qendra e komandës (zyra kryesore) do të njoftojë të gjitha klasat se shkolla po hyn në 
bllokim. Dyert e përparme do të sigurohen dhe mbyllen dhe askush nuk do të lejohet të hyjë ose 
të dalë nga ndërtesa (përveç nëse individi i rrezikshëm përpiqet të largohet). I vetmi komunikim i 
jashtëm gjatë një bllokimi do të jetë nga administrata e shkollës. Sa më shpejt të jetë e mundur, 
një administrator i shkollës do të lajmërojë prindërit për situatën përmes mënyrave të komunikimit 
të përshkruara më sipër nën "Njoftimi i Prindit / Kujdestarit". Sapo policia të jetë në skenë, shkolla 
do të presë vlerësimin e tyre të situatës dhe do të bashkëpunojë me ta plotësisht. 

Procedurat që do të ndiqen në klasa dhe zyra: Të gjitha dyert do të jenë të kyçura. Dritaret do të 
mbulohen. Dritat dhe të gjitha pajisjet do të fiken. Studentët dhe mësuesit pritet të qëndrojnë larg 
derës dhe të heshtin derisa të hiqet bllokimi. 

PROCEDURA E SHKARKIMIT 

Nëse ndodh një urgjencë mjekësore gjatë bllokimit, personeli është i pajisur me një çantë të 
ndihmës së shpejtë që ruhet në çantën e urgjencës në klasë. Personeli i urgjencës mjekësore do 
të jetë i gatshëm për t'u marrë me ndonjë dëmtim të mundshëm kur ndërtesa konsiderohet e sigurt 
nga policia. Prindërit do të njoftohen kur bllokimi të jetë hequr dhe do t'ju jepet çdo informacion 
shtesë përkatës. 

PROCEDURA E SHTPIS N VEND  

Streha në vend do të miratohet në kushtet e mëposhtme: Shkolla drejtohet nga Policia e 
Filadelfias ose Departamenti i Zjarrfikësve për të zbatuar planin nëse shkolla përcakton se 
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ekziston një gjendje e rrezikshme jashtë ndërtesës së shkollës dhe se është e pasigurt që 
anëtarët e komunitetit të largohen nga ndërtesa e shkollës. 

Procedura për strehim në vend është si vijon: Administrata do të paralajmërojë të gjithë stafin që 
të strehohet në vend: Studentët do të vazhdojnë të ndjekin mësimin dhe funksionet e shkollës do 
të vazhdojnë normalisht derisa situata të diktojë ndryshe. Dera e përparme e shkollës do të jetë e 
kyçur dhe askush përveç personelit të urgjencës nuk do të lejohet të hyjë ose të dalë nga shkolla. 
Sa më shpejt të jetë e mundur, një administrator i shkollës do të lajmërojë prindërit për situatën 
përmes mënyrave të komunikimit të përshkruara më sipër nën "Njoftimi i Prindit / Kujdestarit". 

Nëse lind nevoja për strehim në vend për të vazhduar përtej ditës normale të shkollës, rregullimet 
e veçanta do të bëhen në përputhje me rrethanat: Studentët nuk do të largohen nga detyra derisa 
administratorët e shkollës të lajmërohen nga Zjarri ose Departamenti i Policisë që është i sigurt të 
shkarkohet, ose administrata e shkollës gjykon se është e sigurt për anëtarët e komunitetit të 
largohen nga ndërtesa.  

Shkolla do të sigurojë ushqim, ujë dhe pajisje të tjera të nevojshme për të gjithë anëtarët e 
komunitetit gjatë një skenari në vend. Prindërit / kujdestarët do të informohen pasi situata të jetë 
zgjidhur. 

Skanimi i gishtit: Një mjet i skanimit të gishtave mund të përdoret për të përpunuar studentët 
në mëngjes. Ky sistem do të na ndihmojë të përmirësojmë procedurat tona në mëngjes. 
Philadelphia E&T do të shqyrtojë të gjitha rekomandimet e dhëna nga autoritetet komunale, 
shtetërore dhe federale në lidhje me udhëzimet e shëndetit publik COVID-19 kur përcaktohet 
përdorimi i duhur. 

Zbulimi i metaleve: Të gjithë individët që kërkojnë të hyjnë në Shkollën e Mesme të Filadelfias 
E&T Charter do të hyjnë përmes një procesi të shqyrtimit të zbulimit të metaleve. Çdo alarm do të 
bëjë që një individ të drejtohet për të lëvizur në një zonë sekondare të shqyrtimit, ku individi mund 
të identifikojë artikullin që po shkakton alarmin dhe do të ketë mundësinë të kalojë përsëri ose të 
kontrollohet duke përdorur një shkop të dorës nga personeli i shkollës. Philadelphia E&T do të 
rishikojë të gjitha rekomandimet e dhëna nga autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në 
lidhje me COVID-19 kur përcakton përdorimin e duhur. Politika e hollësishme e zbulimit të 
metaleve është në dispozicion në faqen e internetit të shkollës sonë në 
http://www.petchs.org/student_services/metal_detection_policy. Çdo kontrabandë mbi personin e 
individit që kërkohet mund të konfiskohet dhe policia lokale do të njoftohet. 

KONTAKTI PENTR PRINDRIN: Essentialshtë thelbësore që prindërit të mbajnë informacionin e 
tyre të kontaktit në dosje me shkollën të azhurnuar në çdo kohë. Shkolla mund të ketë nevojë të 
arrijë prindërit në raste urgjente, t'i njoftojë ata për incidentet që kanë të bëjnë me fëmijën e tyre 
në shkollë, ose për arsye të tjera të rëndësishme. Prandaj prindërit duhet të kontaktojnë shkollën 
në çdo kohë që ka ndonjë ndryshim në adresën e tyre, numrin e telefonit ose adresën e emailit. 
 
KARRKIMI DHE SEKURIMI: Bordi pranon nevojën për të balancuar interesat e privatësisë së një 
studenti me interesin e shkollës për të siguruar një mjedis të sigurt dhe efektiv të të mësuarit. 
Kërkimet e studentëve dhe pasurisë së studentit mund të kryhen kur ka arsye të arsyeshme për të 
dyshuar se një kontroll do të sjellë prova që studenti ka shkelur rregullat e shkollës. Këto shkelje 
mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në armë, drogë, pronë të vjedhur dhe kontrabandë tjetër. 
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Të gjitha kërkimet do të jenë të arsyeshme dhe sa më pak ndërhyrëse të jetë e mundur. Të gjitha 
dollapët / dollapët janë dhe do të mbeten pronë e shkollës. Studentët inkurajohen të mbajnë 
dollapët / dollapët e tyre të caktuar të mbyllur dhe të kyçur ndaj inkursionit nga studentët e tjerë. 
Asnjë student nuk mund të përdorë një dollap me kyç / dollap si depozitë për një substancë ose 
objekt që është i ndaluar ose që përbën një kërcënim për shëndetin, siguria ose mirëqenia e 
banorëve të shkollës ose vetë shkollës. Bordi rezervon të drejtën të autorizojë punonjësit e tij për 
të inspektuar një dollap me kyç / kabinet kur një punonjës i tillë ka një dyshim të arsyeshëm se 
dollapi / dollapi përdoret për ruajtjen e kontrabandës, një lënde ose sendi posedimi i të cilit është i 
paligjshëm, ose çdo material i cili paraqet rrezik për sigurinë dhe rendin e mirë të shkollës. Këto 
shkelje mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në armë, drogë, pronë të vjedhur dhe kontrabandë 
tjetër. Për më tepër, nga studentët mund të kërkohet të zbrazin xhepat, çantat, etj. Nëse një 
student zbulohet se posedon sende që janë të paligjshme, studenti do të akuzohet për shkeljen e 
duhur të shkollës dhe Departamenti i Policisë së Filadelfias mund të njoftohet; studenti mund të 
mbahet në polici dhe mund të ngrihen akuza. Çdo student që refuzon të bashkëpunojë me 
autoritetet e shkollës i nënshtrohet dëbimit nga Philadelphia E&T. Të gjitha kërkimet në dollapin, 
sendet ose personin e një studenti do të bëhen me të paktën dy anëtarë të stafit të Filadelfias E&T 
të pranishëm. 

 

Imazheri termike, kontrollet e temperaturës dhe izolimi:Si pjesë e Planit të Shëndetit / Sigurisë 
së shkollës në lidhje me krizën e shëndetit publik COVID-19, personat që hyjnë në shkollë mund 
t'i nënshtrohen shfaqjes së kamerave të imazheve termike, temperaturës. Çdo person që ka një 
ethe (udhëzimet e CDC tregojnë 100.4 si ethe) do të ndalohet të hyjë në institucion dhe 
infermierja e shkollës ose i emëruari administrativ do të ndjekë procedurat e shëndetit / sigurisë 
në lidhje me udhëzimet e kontaktit dhe vetë-izolimit 

  

C.  PROCEDURAT E EMERGJENCS DHE MBYLLJET E SHKOLLS  

PROCEDURAT E EMERGJENCS: Philadelphia E&T ka procedura të hollësishme për një larmi 
incidentesh të mundshme. Një plan i detajuar i evakuimit kërkon që të gjithë individët të largohen 
nga ndërtesa. Në mënyrë tipike, këto përdoren për ndërtimin e emergjencave; studentët kalojnë 
në perimetrin e trotuarit përtej rrugës nga ndërtesa ose Sheshi i Qendrës së Bashkisë nëse duhet 
të evakuohemi në një vend më të largët. Ne kemi tre nivele Lockdowns të cilat përdoren për një 
larmi arsyesh nëse studentët duhet të qëndrojnë në vendin e tyre aktual. Një përmbledhje e 
shkurtër e bllokimeve tona janë si më poshtë: a Niveli 1 Bllokimi nuk tregon asnjë kërcënim dhe 
dyert e klasave mund të qëndrojnë të hapura; a Niveli 2 Bllokimi tregon se është e panjohur nëse 
ekziston një kërcënim i mundshëm, dyert duhet të mbyllen / kyçen. Një Niveli 3 i Ngecjes tregon 
se ekziston një kërcënim aktiv i njohur. Mësuesit duhet të mbyllin dhe mbyllin dyert dhe studentët 
duhet të heshtin dhe jashtë rrezes së dritareve dhe dyerve. Vendndodhja jonë e takimit të 
evakuimit emergjent është në Sheshin Qendror të Bashkisë, nëse duhet të mblidhemi së bashku 
jashtë Rrugës së Gështenjës 1420-22. Planet tona të ribashkimit mund të përfshijnë kontakte me 
familje përmes portaleve të ndryshme. Ju lutemi sigurohuni që ne kemi azhurnuar numrat e 
telefonit për prindërit / kujdestarët. 
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MBYLLJET E SHKOLLS DHE HAPJET E VONUARA: Mbylljet e shkollave dhe hapjet e vonuara 
njoftohen në rrjetet sociale të mediave / shkollave (p.sh. Facebook dhe Twitter), si dhe në sistemin 
tonë të automatizuar të thirrjeve dhe postës elektronike. Theshtë përgjegjësi e nxënësit dhe 
prindërve të monitorojnë mbylljen e shkollës. Philadelphia E & T's School Mbyllja është 110. 

 

  
D.  SHENDETI I STUDENTIT  
Philadelphia E&T është e përkushtuar për mirëqenien gjithëpërfshirëse të studentëve tanë. Zyra e 
Shërbimeve Studentore është pika e kontaktit për fushat në lidhje me shëndetin e studentëve. 
Philadelphia E&T do të rishikojë të gjitha rekomandimet e dhëna nga autoritetet komunale, 
shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 ose emergjenca të tjera të shëndetit publik kur 
përcaktojnë veprimet e duhura ose modifikimet e programit. 

COVID-19  

CDC rekomandon "izolimin" e individëve të sëmurë, i cili është një hap më tej sesa "karantina". 
Çdo nxënës që ndihet i sëmurë nxitet të përmbahet nga ardhja në shkollë. Philadelphia E&T 
është e përgatitur të trajtojë sëmundjet në kampus. Philadelphia E&T është e përgatitur të 
monitorojë të gjithë individët para se të hyjnë në ndërtesë. Çdo individ që shfaq simptoma të 
mundshme COVID-19 do të refuzohet hyrja. Do të ofrohet zhvillim profesional për stafin e 
shkollës për t'i mbështetur ata në identifikimin 
Simptomat COVID-19 ndërsa studentët janë në ndërtesë. Kushdo që shfaq simptoma të 
COVID19 do të izolohet derisa të mbërrijë transporti ose të rregullohen rregullime të tjera. Çdo 
student që është dërguar në shtëpi për shkak të simptomave COVID-19 ose ndonjë student që 
është diagnostikuar me COVID-19 duhet të komunikojë me Zyrën e Shërbimit të Studentëve dhe 
të ndjekë të gjitha protokollet siç përshkruhen në Planin e Shëndetit dhe Sigurisë dhe Udhëzuesin 
për Mësimin në Distancë. 

SH SERRBIMET E USHQIMIT: Studentët mund të hyjnë në ndërtesë duke filluar në 7:00 të 
mëngjesit Studentët që dëshirojnë të hanë mëngjes ose që sjellin mëngjes duhet të shkojnë direkt 
në kafene, të hanë mëngjesin e tyre dhe në një kohë të caktuar do të shkarkohen në dhomën e 
tyre të dhomës. Dreka do të shërbehet gjithashtu në kafene; dhe në çdo kohë, nga studentët pritet 
të veprojnë në një mënyrë të pjekur, dinjitoze dhe të rregullt. Darka e ftohtë u ofrohet studentëve 
pas shkollës si pjesë e qeverisë tonë pjesërisht të financuar pas programit shkollor. Të gjitha 
shërbimet ushqimore janë falas për çdo student çdo ditë. 

Philadelphia E&T punon së bashku me Distriktin Shkollor të Filadelfias për të siguruar ushqim për 
studentët. Në rast të mbylljes së shkollës ose modifikimit të programit në lidhje me COVID-19 ose 
krizë tjetër të shëndetit publik, Philadelphia E&T do të komunikojë me familjet me 
disponueshmërinë e vakteve të shëndetshme për fëmijët ose në institucionin tonë shkollor ose në 
vende të tjera në të gjithë Filadelfinë. Për më tepër, çdo informacion në lidhje me P-EBT 
(Transferimi Pandemik Elektronik i Përfitimeve) do t'u komunikohet familjeve sa më shpejt që të 
jenë në dispozicion detajet. Kontrolloni rregullisht qendrën e internetit të shkollës COVID-19 për 
informacion mbi faqen e vaktit dhe ndryshimin e informacionit. 
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PROGRAMI I SHKRIMIT TW RRITJES: 28 Kodi i PA, Kapitulli 23.7 thotë “Matja e lartësisë dhe 
peshës duhet të bëhet të paktën një herë në vit dhe mundësisht dy herë në vit. Do të bëhen të gjitha 
përpjekjet për të përcaktuar modelin e rritjes për secilin fëmijë në mënyrë që pesha dhe gjatësia e tij 
të interpretohen në dritën e modelit të tij në vend të atyre të shokëve të tij të klasës. " 

SHËNIM: Duke filluar me vitin shkollor 2015-16, Departamenti i Shëndetit kategoritë e përqindjeve 
BMI për moshën do të përputhen me kategoritë e përqindjeve CDC BMI për moshën si më 
poshtë:  

Nënpeshë: <përqindja e 5-të 

Pesha e shëndetshme: 5 - <përqindja e 85-të 

Mbipesha: 85 - - përqindja e 95-të 

Obez: - /> përqindja e 95-të  
 

Ekranet e dëgjimit: Kodi i Shkollës Publike të Pensilvanisë, Shërbimet Shëndetësore të Shkollës së 
Nenit XIV dhe Seksioni 1402. Shërbimet Shëndetësore kërkojnë që 'Secili fëmijë i moshës shkollore 
t'i jepet metodave të vendosura nga Bordi Shëndetësor Këshillimor, (2) një test dëgjimi nga 
infermierja e shkollës teknik ... ”  

Kërkesa për ekranin e dëgjimit përcaktohet më tej në rregulloren, 28 Kodi i PA, Kapitulli 23, 
Seksioni 23.5. Testet e shqyrtimit të dëgjimit: 

• Identiteti. Një test i shqyrtimit të dëgjimit përcakton përgjigjen ndaj frekuencave diskrete të 
paraqitura në një nivel decibel të specifikuar. 

• Pajisjet e provës. Një audiometër individual me ton të pastër ose pajisje të tjera të 
shqyrtimit të aprovuara nga Departamenti i Shëndetësisë do të përdoren për testet e 
shqyrtimit të dëgjimit. 

• Frekuencat e përdorura. Frekuencat prej 250, 500, 1,000, 2,000 dhe 4,000 cikle në 
sekondë do të përdoren në testimin e shqyrtimit. 

• Nxënësit që do të testohen. Çdo vit, nxënësve në kopshtet e fëmijëve, klasave të posaçme 
të pa graduar dhe klasave një, dy, tre, shtatë dhe njëmbëdhjetë u jepet një test i shqyrtimit 
të dëgjimit. 

  
Ekranet e vizionit: 28 Kodi i PA, Kapitulli 23.4 thotë: "Testet e shqyrtimit të shikimit do të kryhen 
çdo vit nga një infermiere, mësuese ose teknik mjekësor." 
  
IMUNIZIMET: Të gjithë studentët duhet të kenë vaksinat e kërkuara të përshtatshme 
mjekësore deri në ditën e parë të shkollës ose të rrezikojnë përjashtimin nga shkolla. 
Vaksinat e kërkuara janë: 

• 4 doza tetanozi, difterie dhe pertusis qelizor (1 dozë në ose pas ditëlindjes së 4-të) 
• 4 doza të poliomelitit (doza e 4-të në ose pas ditëlindjes së 4-të dhe të paktën 6 muaj pas 

dozës së mëparshme të dhënë) 
• 2 doza të fruthit, shytave, rubeolës  
• 3 doza të hepatitit B  
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• 2 doza të variçelës (dhenve) ose dëshmi të imunitetit  
  
Nëse një fëmijë nuk ka të gjitha dozat e renditura më sipër, ka nevojë për doza shtesë dhe doza 
tjetër është e përshtatshme nga ana mjekësore, fëmija duhet ta marrë atë dozë brenda pesë 
ditëve të para të shkollës ose të rrezikojë përjashtimin. Nëse doza tjetër nuk është doza 
përfundimtare e serisë, fëmija duhet gjithashtu të sigurojë një plan mjekësor (karton të kuq dhe të 
bardhë) brenda pesë ditëve të para të shkollimit për të marrë imunizimet e kërkuara ose 
përjashtimin e rrezikut. 

Nëse një fëmijë nuk i ka të gjitha dozat e renditura më sipër, ka nevojë për doza shtesë dhe doza 
tjetër nuk është e përshtatshme nga ana mjekësore, fëmija duhet të sigurojë një plan mjekësor (karton 
të kuq dhe të bardhë) brenda pesë ditëve të para të shkollës për marrjen e imunizimeve të kërkuara. 
ose përjashtimin e rrezikut.  

Plani mjekësor duhet të ndiqet ose të rrezikojë përjashtimin. Burimi: Kodi i Pensilvanisë Kapitulli 23 
(Imunizimet shkollore) 

SH SERRBIMET INFERMIERORE: Philadelphia E&T ka një infermiere të licencuar të pranishëm 
gjatë ditëve të shkollës. Shërbimet e infermierisë kontraktohen përmes Shërbimeve të Infermierisë 
Bayada. 

PROVIMET FIZIKE: Kodi i Shkollës Publike të Pensilvanisë, Seksioni 1402. Shëndeti  
Shërbimet (e) kërkojnë që nxënësve gjatë hyrjes origjinale, klasës së gjashtë (6) dhe klasës së 
njëmbëdhjetë (11) t'u jepet një "vlerësim gjithëpërfshirës" i shëndetit të tyre. Fizikja duhet të 
përfundojë brenda një (1) viti para fillimit të vitit shkollor. Për më tepër, Seksioni 1402 (c) kërkon 
plotësimin e pyetësorëve mjekësorë që do të bëhen pjesë e të dhënave shëndetësore të studentit. 
Kjo kërkesë mund të plotësohet nga ofruesi i kujdesit parësor i studentit (MD, BOR, CRNP, PA) 
ose nga ofruesi i shkollës. 

PROGRAMI I NDIHMS SUD STUDENTVE (SAP): Programi i Asistencës për Studentët i Pensilvanisë 
(SAP) është një proces sistematik i ekipit që përdoret për të mobilizuar burimet shkollore për të hequr 
pengesat në të mësuar. SAP është krijuar për të ndihmuar në identifikimin e çështjeve duke përfshirë 
alkoolin, duhanin, droga të tjera dhe çështjet e shëndetit mendor që paraqesin një pengesë për 
suksesin e një studenti. Qëllimi kryesor i Programit të Asistencës për Studentët është të ndihmojë 
studentët të kapërcejnë këto pengesa në mënyrë që ata të arrijnë, përparojnë dhe të qëndrojnë në 
shkollë. Ndërsa Programet e Ndihmës Studentore ekzistojnë në zona të tjera të vendit, struktura dhe 
funksionimi i programit në Pensilvani është një shprehje unike e një modeli të integruar që shërben 
për nevojat e familjeve dhe studentëve të Pensilvanisë. 

UDHZIMI I STUDENTIT: Philadelphia E&T ka në staf individë që janë këtu për të përmbushur nevojat 
sociale dhe emocionale të studentëve tanë. Për më tepër, pavarësisht nëse studentët tanë po 
përgatiten për kolegj ose forcë pune, këshilltarët tanë janë në dispozicion për të ndihmuar në 
përgatitjen e studentëve tanë për jetën përtej E&T të Filadelfias. Ju lutemi referojuni Departamentit 
të Udhëzimeve ose Zyrës së Shërbimit Studentor për më shumë informacion. 

 

E. STUDENT T PARETE (MCKINNEY-VENTO)  
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Studentët e pastrehë ose ata pa strehim të përhershëm të banimit mund të kualifikohen për të 
drejta dhe mbrojtje të caktuara sipas Aktit federal McKinney-Vento. Kontaktoni Ndërlidhjen tonë 
për të pastrehët ose Ekipin tonë të Shërbimeve Studentore për më shumë informacion dhe 
shërbime. 

Nëse jetoni në ndonjë nga situatat e mëposhtme:  
• Një strehë  
• Një motel ose fushim kampi për shkak të mungesës së akomodimit alternativ të 

përshtatshëm  
• Një makinë, park, ndërtesë e braktisur, stacion autobusi ose treni  
• Dyfishuar me njerëzit e tjerë për shkak të humbjes së banesës ose vështirësive 

ekonomike. Si student i kualifikuar keni të drejtën të: 
• Merrni një arsim publik falas dhe të përshtatshëm  
• Regjistrohuni në shkollë menjëherë, edhe nëse nuk keni dokumente që normalisht 

kërkohen për regjistrim  
• Regjistrohuni në shkollë dhe ndiqni mësimet ndërsa shkolla mbledh dokumentet e 

nevojshme  
• Regjistrohuni në shkollën lokale ose vazhdoni të frekuentoni shkollën tuaj të origjinës 

(shkollën që keni ndjekur kur jeni të vendosur përgjithmonë ose shkollën në të cilën jeni 
regjistruar për herë të fundit), nëse kjo është preferenca juaj dhe është e realizueshme.  

• Merrni transportin nga dhe në shkollën e origjinës, nëse e kërkoni këtë  
• Merrni shërbime arsimore të krahasueshme me ato që u ofrohen studentëve të tjerë, 

sipas nevojave tuaja si student.  
  

F. TITULLI 1 INFORMACION  
Për një listë të plotë të të gjitha dokumenteve të Titullit I, vizitoni 
http://www.petchs.org/families/title_i  

  

POLITIKA E PVRFSHIRJES S F FAMILJES  

Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T bie dakord të zbatojë kërkesat e mëposhtme ligjore:  

• Distrikti shkollor do të vejë në veprim programe, aktivitete dhe procedura për 
përfshirjen e prindërve në të gjitha shkollat e saj, në përputhje me nenin 1118 të Aktit 
të Arsimit Fillor dhe të Mesëm (ESEA), Titulli I, Pjesa A e programeve. Këto 
programe, aktivitete dhe procedura do të planifikohen dhe operohen me konsultime 
kuptimplota me prindërit e fëmijëve pjesëmarrës. 

• Në përputhje me nenin 1118, Distrikti Shkollor do të punojë me shkollat e tij për të 
siguruar që politikat e kërkuara të përfshirjes së prindërve në nivelin shkollor 
plotësojnë kërkesat e nenit 1118 (b) të ESEA, dhe secila përfshin, si përbërës, një 
kompakt shkollë-prind në përputhje me nenin 1118 (d) të ESEA.  

• Në zbatimin e Titullit I, Pjesa A kërkesat e përfshirjes së prindërve, për aq sa është e 
mundur, Distrikti Shkollor dhe shkollat e tij do të ofrojnë mundësi të plota për 
pjesëmarrjen e prindërve me aftësi të kufizuara angleze, prindërve me aftësi të 



 

16  
  

kufizuara dhe prindërve të fëmijëve migrues, përfshirë informacioni dhe raportet 
shkollore të kërkuara sipas nenit 1111 të ESEA në një format të kuptueshëm dhe 
uniform dhe, duke përfshirë formate alternative sipas kërkesës, dhe, për aq sa është 
e mundur, në një gjuhë që prindërit e kuptojnë. 

• Shkolla do të përfshijë prindërit e fëmijëve që shërbejnë në shkollat e Titullit I, Pjesa 
A në vendimet rreth mënyrës se si shpenzohen fondet e 1 përqind të Titullit I, Pjesa 
A, dhe do të sigurojë që jo më pak se 95 përqind e një përqind rezervuar shkon 
drejtpërdrejt në shkolla për aktivitete të lidhura me prindërit ose veprimtari të tjera të 
lidhura me shkollën siç është rënë dakord midis prindërve dhe administratës së 
shkollës.  

• Shkolla do të drejtohet nga përkufizimi ligjor i mëposhtëm i përfshirjes së prindërve 
dhe pret që shkollat e saj Titulli I të kryejnë programe, aktivitete dhe procedura në 
përputhje me këtë përkufizim:  

Përfshirja e prindërve nënkupton pjesëmarrjen e prindërve në një komunikim 
të rregullt, të dyanshëm dhe kuptimplotë, duke përfshirë mësimin akademik të 
studentëve dhe aktivitete të tjera shkollore, duke përfshirë sigurimin që 
prindërit të luajnë një rol integral në ndihmën e të mësuarit të fëmijës së tyre; 
që prindërit të inkurajohen të përfshihen aktivisht në edukimin e fëmijës së 
tyre në shkollë; që prindërit të jenë partnerë të plotë në edukimin e fëmijës së 
tyre dhe të përfshihen, sipas rastit, në vendimmarrje dhe një komitet 
këshillimor për të ndihmuar në edukimin e fëmijës së tyre; kryerjen e 
aktiviteteve të tjera, të tilla si ato të përshkruara në nenin 1118 të ESEA. 

Distrikti shkollor do të informojë prindërit dhe organizatat prindërore për qëllimin dhe ekzistencën e 
Qendrës së Burimeve të Informacionit dhe Prindërve në Shtet.  

Përshkrimi se si shkolla do të zbatojë politikën e kërkuar të përfshirjes prindërore në të gjithë 
rajonin.   

• Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T Charter do të ndërmarrë veprimet e mëposhtme 
për të përfshirë prindërit në zhvillimin e përbashkët të planit të saj të përfshirjes së 
prindërve në të gjithë shkollën, sipas nenit 1112 të ESEA:  

• Kthehu në Takimin e Natës së Shkollës-Çdo vit në Shtator  
• Ratifikimi i Planit të Përbashkët të Titullit 1  
• Programi Federal i Takimeve / Takimi Familjar i Programeve Federale-Çdo vit në 

Janar  
• Analiza e Synimeve të Planit / Performancës  
• Mbledhjet e Komitetit-Çdo vit në Mars, Prill, Maj  
• Zhvillimi i Planit të Ri  
• Orientimi prindëror-gusht 
• Rregullimet dhe përgatitja e planit  
• Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T Charter do të ndërmarrë veprimet e mëposhtme 

për të përfshirë prindërit në procesin e rishikimit dhe përmirësimit të shkollës sipas 
nenit 1116 të ESEA:  

• Kthehu në Takimin e Natës së Shkollës-Çdo vit në Shtator  
• Ratifikimi i Planit të Përbashkët të Titullit 1 
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• Analiza e Synimeve të Planit / Performancës  
• Mbledhjet e Komitetit-Çdo vit në Mars, Prill, Maj  
• Zhvillimi i Planit të Ri  
• Orientimi prindëror-gusht 
• Rregullimet dhe përgatitja e planit  
• Shkolla do të sigurojë bashkërendimin e mëposhtëm të nevojshëm, asistencë 

teknike dhe mbështetje tjetër për të ndihmuar shkollat e Titullit I, Pjesa A në 
planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve efektive të përfshirjes së prindërve për të 
përmirësuar arritjet akademike të studentëve dhe performancën e shkollës:  

• Shefi i Akademikëve - përgjegjësitë e punës përfshijnë zbatimin e aktiviteteve 
efektive të përfshirjes së prindërve, pasi ato lidhen me arritjet e studentëve. 
Anketimi, konferencat telefonike, konferencat personale dhe postat janë pjesë e 
metodave të komunikimit. 

• Përgjegjësitë e trainerit të teknologjisë udhëzuese përfshijnë trajnimin e prindërve 
për përpjekjet e ndihmave të teknologjisë për të mbajtur në kontakt me administratën 
e shkollës dhe stafin.  

• Shkolla e Mesme e Kartës Elektrike dhe Teknologjike të Filadelfias do të koordinojë 
dhe integrojë strategjitë e përfshirjes së prindërve në Titullin I Pjesa A me strategjitë 
e përfshirjes së prindërve në programet e tjera të mëposhtme: Qendra e Mësimit në 
Komunitet e shekullit 21, duke siguruar që temat të mos kopjohen dhe të 
identifikohen reklamat e duhura. CEO / Koordinatorët e Programit janë gjithmonë të 
vetëdijshëm për plotësimin vs zëvendësimin. 

• Shkolla e Mesme e Kartës Elektrike dhe Teknologjike të Filadelfias do të ndërmarrë 
veprimet e mëposhtme për të kryer, me përfshirjen e prindërve, një vlerësim vjetor të 
përmbajtjes dhe efektivitetit të kësaj politike të përfshirjes së prindërve në mënyrë që 
të vlerësojë ndikimin e saj në angazhimin e familjes në Titullin I, Pjesa A shkollat. 
Vlerësimi do të përfshijë identifikimin e pengesave për pjesëmarrje më të madhe nga 
prindërit në aktivitetet e përfshirjes së prindërve (me vëmendje të veçantë ndaj 
prindërve që janë në gjendje të pafavorshme ekonomike, janë me aftësi të kufizuara, 
kanë aftësi të kufizuara në anglisht, kanë shkrim-lexim të kufizuar, ose kanë ndonjë 
prejardhje të pakicave racore ose etnike). Distrikti shkollor do të përdorë gjetjet e 
vlerësimit në lidhje me politikën dhe aktivitetet e përfshirjes prindërore për të hartuar 
strategji për përfshirje më efektive të prindërve dhe për të rishikuar, 

• Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T Charter do të ndërtojë kapacitetin e shkollës dhe 
prindërve për përfshirje të fortë prindërore, në mënyrë që të sigurojë përfshirje 
efektive të prindërve dhe të mbështesë një partneritet midis shkollës së përfshirë, 
prindërve dhe komunitetit për të përmirësuar arritjet akademike të studentëve, 
përmes aktivitetet e mëposhtme të përshkruara posaçërisht më poshtë:  

• Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T Charter, do të sigurojë ndihmë për prindërit, 
sipas rastit, në kuptimin e temave të mëposhtme, duke ndërmarrë veprimet e 
përshkruara në këtë paragraf: Standardet e përmbajtjes akademike të Shtetit; 
standardet e arritjeve akademike të studentëve të shtetit; vlerësimet akademike të 
shtetit dhe ato lokale duke përfshirë vlerësime alternative; kërkesat e Titullit I, Pjesa 
A; si të monitorohet përparimi i fëmijës së tyre dhe të punohet me edukatorët. 
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• Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T, me ndihmë, do të sigurojë materiale dhe 
trajnime për të ndihmuar prindërit të punojnë me fëmijët e tyre për të përmirësuar 
arritjet akademike të fëmijëve të tyre, të tilla si trajnimi për shkrim-leximin dhe duke 
përdorur teknologjinë, sipas rastit, për të nxitur përfshirjen e prindërve nga:  

• Ofrimi i trajnimit gjatë fundjavës, në mbrëmje dhe gjatë ditës së punës në një 
përpjekje për të arritur më shumë prindër. Përdorimi i modaliteteve të shumta 
të komunikimit 
• Uebfaqe  
• Posta Amerikane  
• Mesazhimi me tekst  
• Email  
• Rrjete sociale  
• Dorëzimi i studentëve  
• Kurrikula dixhitale  
• Vende shtesë për Takime  

• Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T, me ndihmë, do të edukojë administratën e saj, 
mësuesit dhe stafin ndihmës se si të arrijnë, të komunikojnë dhe të punojnë me 
prindërit si partnerë të barabartë, në vlerën dhe dobinë e kontributeve të prindërve, 
dhe në si të zbatohen dhe koordinohen programet e prindërve dhe të ndërtohen 
lidhje midis prindërve dhe shkollave përmes:  

• Mbajtja e orientimit të stafit gjatë punësimit  
• Trajnim vjetor i stafit për komunikimin e duhur  
• Vendosja e qëllimeve për informimin e prindërve  
• Thirrjet e prindërve në regjistrimin e PS / Administrimit të regjistrave  

  
• Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T, në masën e realizueshme dhe të 

përshtatshme, do të koordinojë dhe integrojë programet dhe aktivitetet e përfshirjes 
së prindërve me programe të tjera të jashtme, dhe sjelljen dhe aktivitete të tjera, të 
tilla si qendrat e burimeve prindërore, që inkurajojnë dhe mbështesin prindërit të 
marrin pjesë më plotësisht në edukimi i fëmijëve të tyre duke siguruar që temat të 
mos dublikohen dhe të identifikohen reklamat e duhura. CEO / Koordinatorët e 
Programit janë gjithmonë të vetëdijshëm për plotësimin vs zëvendësimin. 

  
• Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T do të ndërmarrë veprimet e mëposhtme për të 

siguruar që informacioni në lidhje me shkollën dhe programet e prindërve, takimet 
dhe aktivitete të tjera, t'u dërgohet prindërve / fëmijëve pjesëmarrës në një format të 
kuptueshëm dhe uniform, duke përfshirë formatet alternative kërkesë, dhe, për aq 
sa është e mundur, në një gjuhë që prindërit mund ta kuptojnë:  

• Të gjithë studentët përfundojnë një studim të gjuhës në shtëpi me rastin e hyrjes 
për të identifikuar gjuhën kryesore të prindërve. Përdorimi i Transact / Google 
Translate përdoret për të siguruar materiale shkollore në gjuhën kryesore të 
familjeve. 
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• Uebfaqja e shkollës është në dispozicion në 12 gjuhë, materiale të rëndësishme 
ngarkohen në sit dhe janë gjithashtu të përkthyera.  

• Komponentët e politikës së përfshirjes prindërore në shkollë  
• Përfshirja e prindërve në zhvillimin e trajnimit për mësuesit, drejtorët dhe edukatorët 

e tjerë për të përmirësuar efektivitetin e trajnimit;  
• Sigurimi i trajnimit të nevojshëm për shkrim-leximin për prindërit nga fondet e Titullit 

I, Pjesa A, nëse distrikti shkollor ka shteruar të gjitha burimet e tjera të arsyeshme 
të mundshme të financimit për atë trajnim;  

• Pagimi i shpenzimeve të arsyeshme dhe të domosdoshme që lidhen me aktivitetet 
e përfshirjes së prindërve, përfshirë transportin për t'i mundësuar prindërit të marrin 
pjesë në takime dhe seanca trajnimi të lidhura me shkollën;  

• Trajnimi i prindërve për të rritur përfshirjen e prindërve të tjerë;  
• Organizimi i takimeve shkollore në kohë të ndryshme, ose mbajtja e konferencave 

në shtëpi midis mësuesve ose edukatorëve të tjerë, të cilët punojnë drejtpërdrejt me 
fëmijët pjesëmarrës, me prindërit që nuk janë në gjendje të marrin pjesë në ato 
konferenca në shkollë; në mënyrë që të maksimizohet përfshirja dhe pjesëmarrja e 
prindërve në arsimimin e fëmijëve të tyre; 

• Miratimi dhe implementimi i qasjeve model për përmirësimin e përfshirjes 
prindërore;  

• Krijimi i një këshilli këshillimor të prindërve në të gjithë rajonin për të dhënë të 
dhëna për të gjitha çështjet që lidhen me përfshirjen e prindërve në programet e 
Titullit I, Pjesa A;  

• zhvillimin e roleve të përshtatshme për organizatat dhe bizneset e bazuara në 
komunitet, përfshirë organizatat e bazuara në besim, në aktivitetet e përfshirjes së 
prindërve; dhe sigurimin e një mbështetje tjetër të arsyeshme për aktivitetet e 
përfshirjes së prindërve sipas nenit 1118 siç mund të kërkojnë prindërit. 

  

KOMPAKTA SHKOLLORE DHE FAMILJARE: Philadelphia E&T Charter School është e 
angazhuar për një partneritet të vlefshëm midis familjeve, komunitetit dhe stafit. Shtë e 
rëndësishme që të gjithë aktorët të punojnë së bashku për të ndihmuar studentët të arrijnë 
standarde të larta akademike. Kjo Kompakt Shkolla dhe Familja përfaqëson se si i gjithë 
personeli i shkollës, prindërit dhe studentët e Filadelfias E&T do të ndajnë përgjegjësinë për 
përmirësimin e arritjeve akademike të studentëve dhe rolet dhe përgjegjësitë e rëna dakord që 
ne do të kryejmë për të mbështetur suksesin e studentit në shkollë dhe në jetë . 

P RESRGJEGJSIT SCHOOL SHKOLLORE: 

Ne pranojmë të kryejmë përgjegjësitë e mëposhtme për sa më mirë të 
aftësive tona:  

• Siguroni kurrikulë dhe udhëzime me cilësi të lartë në një mjedis mbështetës dhe 
efektiv të të mësuarit që u mundëson studentëve të përmbushin Sistemin e 
Rregulluar të Standardeve të Pensilvanisë (SAS) të kurrikulës së përmbajtjes 
thelbësore dhe arritjeve akademike.  
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• Diskutoni këtë kompakt në konferencat prindër-mësues, pasi lidhet me arritjet e 
fëmijës individual.  

• Sigurojuni prindërve raporte të shpeshta mbi përparimin e fëmijës së tyre, i cili 
përfshin raporte progresi, kartela raporti dhe aksesin e prindërve në notat e 
fëmijëve në PowerSchool dhe Sistemi ynë i menaxhimit të klasës.  

• Keni pritje të mëdha dhe ndihmoni çdo student të zhvillojë një dashuri për të 
mësuar. 

• Komunikoni me familjet rregullisht për përparimin e studentëve duke siguruar qasje 
të arsyeshme në staf përmes emailit, telefonit dhe konferencave.  

• Siguroni një mjedis të sigurt dhe të kujdesshëm për të mësuar.  
• Jepuni mundësi prindërve të bëhen vullnetarë dhe të marrin pjesë në klasën e 

fëmijës së tyre.  

P RESRGJEGJSIT F FAMILJARE: 

Ne, si familje (prindër, kujdestarë, kujdestarë), do të mbështesim mësimin e fëmijës tonë 
duke: 

• Monitorimi i frekuentimit dhe përpikmërisë 
• duke siguruar që fëmija ynë të flejë gjumë dhe ushqim të duhur.  
• Të sigurohemi që detyrat e shtëpisë janë kryer.  
• Sigurimi që studentët të mbërrijnë në shkollë në kohë.  
• Inkurajimi i përpjekjeve të të nxënit të fëmijës tonë; duke iu përgjigjur pyetjeve të tij / 

saj. 
• Takimi i rregullt personalisht, përmes telefonit, virtualisht ose me email me 

mësuesin e fëmijës tonë për të diskutuar përparimin e fëmijës tonë. 
• Angazhimi për të dalë vullnetar në aktivitete që mbështesin shkollën e fëmijës tonë.  

P RESRGJEGJSIT E STUDENTVE: 

Unë pranoj të kryej përgjegjësitë e mëposhtme për sa më mirë të aftësisë time:  

• Ndjek rregullisht shkollën; mbërrini në të gjitha klasat dhe aktivitetet 
në kohë dhe jini të përgatitur për të mësuar. 

• Silluni siç duhet gjatë orëve të shkollës, para dhe pas shkollës, në 
mjediset e shkollës dhe komunitetit përreth, gjatë ngjarjeve të 
sponsorizuara nga shkolla, gjatë udhëtimeve në terren, ngjarjeve 
sportive (si në dhe larg E&T të Filadelfias), dhe në çdo rast ku 
studentët përfaqësojnë Filadelfia E&T, duke njohur dhe ndjekur 
rregullat e shkollës dhe shkollës dhe duke respektuar të rriturit, 
studentët e tjerë dhe anëtarët e komunitetit.  

• Plotësoj punën në klasë dhe detyrat e shtëpisë në kohën e duhur 
dhe sa më mirë që jam në gjendje.  

• Sigurohuni që prindërit e mi të marrin të gjitha njoftimet dhe 
informacionet nga shkolla ime.  

• Komunikoj rregullisht me prindërit dhe mësuesit e mi për përvojat e 
shkollës në mënyrë që ata të mund të më ndihmojnë të jem i 
suksesshëm në shkollë.  
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E DREJTA T TO DI, Si prind i një nxënësi që ndjek një shkollë që po merr dollarë Titulli Federal I, 
ju keni të drejtën të njihni kualifikimet profesionale të mësuesit dhe paraprofesioneve mësimore të 
cilët udhëzojnë fëmijën tuaj. Ligji federal kërkon që çdo rreth shkollor i Titullit I të respektojë dhe t'ju 
ofrojë informacionin e kërkuar në kohën e duhur. Të gjitha shkollat kanë në dosje një listë të 
anëtarëve të fakultetit dhe kualifikimet e tyre profesionale. Nëse dëshironi të dini informacionin e 
kualifikimit profesional në lidhje me mësuesin (at) ose paraprofesionalin (at) e fëmijës suaj, ju lutemi 
telefononi shkollën për të caktuar një takim me CEO ose Shefin e Akademikëve. 

G. FERPA 

Konfidencialiteti: Miratimi me shkrim nga një prind / kujdestar do të kërkohet para lëshimit të çdo 
regjistri të studentit ose çdo informacioni personal të identifikueshëm që përmbahet në të për çdo 
individ, agjenci ose organizatë. Prindërit / Kujdestarët kanë të drejtë të inspektojnë dhe kërkojnë 
kopje të të gjitha të dhënave arsimore, dhe sipas rregulloreve të përcaktuara me Ligjin për të 
Drejtat e Edukimit Familjar dhe të Privatësisë, të drejtat e prindërve / kujdestarëve në lidhje me të 
njëjtat regjistra duhet t'i transferohen studentit pasi të arrijnë mosha tetëmbëdhjetë (18) vjeç. 
Filadelfia E&T partnerë me autorizuesin tonë të kartës, për të bashkëpunuar me mjetet e matjeve 
të shkollës siç përshkruhet në statutin tonë. 

  
SEKSIONI 2: POLITIKAT E SHVRBIMEVE TUD STUDENTVE  

A. IMUNIZIMET 
  
Të gjithë studentët duhet të kenë vaksinat e kërkuara të përshtatshme mjekësore deri në 
ditën e parë të shkollës ose të rrezikojnë përjashtimin nga shkolla.  
  
Vaksinat e kërkuara janë: 

• 4 doza tetanozi, difterie dhe pertusis qelizor (1 dozë në ose pas ditëlindjes së 4-të) 
• 4 doza të poliomelitit (doza e 4-të në ose pas ditëlindjes së 4-të dhe të paktën 6 muaj 

pas dozës së mëparshme të dhënë) 
• 2 doza të fruthit, shytave, rubeolës  
• 3 doza të hepatitit B  
• 2 doza të variçelës (dhenve) ose dëshmi të imunitetit  

  
Nëse një fëmijë nuk ka të gjitha dozat e renditura më sipër, ka nevojë për doza shtesë dhe doza 
tjetër është e përshtatshme nga ana mjekësore, fëmija duhet ta marrë atë dozë brenda pesë 
ditëve të para të shkollës ose të rrezikojë përjashtimin. Nëse doza tjetër nuk është rezultati 
përfundimtar i serisë, fëmija duhet gjithashtu të sigurojë një plan mjekësor (karton të kuq dhe të 
bardhë) brenda pesë ditëve të para të shkollimit për të marrë imunizimet e kërkuara ose 
përjashtimin e rrezikut. 
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Nëse një fëmijë nuk i ka të gjitha dozat e renditura më sipër, ka nevojë për doza shtesë dhe doza 
tjetër nuk është e përshtatshme nga ana mjekësore, fëmija duhet të sigurojë një plan mjekësor (karton 
të kuq dhe të bardhë) brenda pesë ditëve të para të shkollës për marrjen e imunizimeve të kërkuara. 
ose përjashtimin e rrezikut.  
  
Plani mjekësor duhet të ndiqet ose të rrezikojë përjashtimin.  
  
Burimi: Kodi i Pensilvanisë Kapitulli 23 (Imunizimet shkollore)  
  
 
 
 
B. KODI I VESHJES  
Studentët e Filadelfias E&T pritet të veshin uniformën e shkollës. Çdo send jashtë artikujve të 
përmendur këtu konsiderohen të ndaluar. Nëse keni nevojë për një përjashtim nga kjo politikë e 
kodit të veshjes, duhet të kërkoni leje nga Zyra e Shërbimeve Studentore. 

Këmisha: Të gjithë studentët e E&T të Filadelfias duhet të blejnë dhe të veshin këmisha me stil 
blu me madhësi korrekte me logon e shkollës. Këto këmisha mund të blihen në cilindo 
vendndodhje të uniformave të Cramers ose në faqen e internetit të uniformave të 
Cramershttps://cramersuniforms.com/. 

Pantallona: Të gjithë studentëve do t'ju kërkohet të veshin pantallona të gjera të gjata të zeza. 
Shënim: Pantallonat e marangozit, xhinse, pantallona ngarkese, pantallona shtrirje / yoga, 
pantallona djerse dhe pantallona të shkurtra nuk janë të pranueshme. Pantallona blu ose ndonjë 
ngjyrë tjetër nuk janë të pranueshme. Politika e kodit të veshjes do të zbatohet në mënyrë 
rigoroze. 

Këpucë: Të gjithë studentët duhet të veshin kryesisht këpucë / atlete të zeza, të gomës. 
Nuk lejohen çizme pune, çizme UGG / Lëkure dele, çizme të larta ose modës, flip flops / 
sandale / pantofla. 
Të gjitha këpucët duhet të sigurojnë mbulim të plotë. Këpucët e forta janë të domosdoshme për të 

garantuar sigurinë. 

Xhupa & veshje të jashtme: Nxënësit mund të blejnë dhe të veshin një triko gri Filadelfia E&T, 
pulovër me qafë V ose veshje të jashtme të identifikuar që u jepet studentëve nga shkolla. Xhupat 
dhe xhupat mund të blihen në cilindo vendndodhje të Uniformave të Cramers ose në faqen e 
internetit të Cramers Uniformshttps://cramersuniforms.com/.  

Në ndërtesën e shkollës nuk ka për të pasur asnjë këmisha / veshje me kapelë. Çdo student që 
mban një bluzë me kapuç ose veshje të jashtme në shkollë duhet ta mbajë atë send në dollapin e 
caktuar ose të rrezikojë konfiskimin. 

COVID-19: Nga studentët mund të kërkohet që të veshin Pajisje Mbrojtëse Personale (PPE) siç 
përshkruhet në politikën e Miratuar të Shëndetit dhe Sigurisë të Bordit E&T të Filadelfias. Kjo 
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përfshin por nuk kufizohet në maska / mbrojtëse të fytyrës. Politika e Shëndetit dhe Sigurisë do të 
jetë në dispozicion në faqen e internetit të shkollës nëwww.petchs.org  

Kjo është subjekt i ndryshimit / azhurnimit pasi udhëzimet lëshohen nga autoritetet federale, 
shtetërore dhe lokale. 

  

CRAMERS UNIFORMS ka 3 vendndodhje fizike dhe një faqe në internet për blerje uniforme. Ju 
lutemi telefononi Uniformat e Cramers para se të vizitoni për të kontrolluar statusin operativ të 
secilës dyqan dhe çdo kufizim të COVID-19 për pranim 

https://cramersuniforms.com 
  

Uniformat e Cramers: Vendndodhja Kryesore- E RE  
4628 Avenue Frankford  

Filadelfia, PA 19124 215-743-0750  
  

Uniformat e Cramers- South Philly 
1916 E Passyunk Avenue 
Philadelphia, PA 19148  

215-468-2400  
  

Uniformat e Cramers - West Philly 
5226 Market St.  

Filadelfia, PA 19139  
 215-307-3829  

Lidhja "dyqan shkollor" në faqen e internetit të shkollës sonë do t'ju drejtojë te dyqani në 
internet Uniformat e Cramer's ku mund të blini këmisha, triko dhe pantallona uniforme.   

KARTAT E IDENTIFIKIMIT: Për arsye sigurie dhe sigurie, çdo nxënës siguroi një shkollë të 
lëshuar një letërnjoftim që duhet të sigurohet sipas kërkesës. Kjo kartë identiteti kërkohet 
gjithashtu për të gjitha funksionet e shkollës jashtë vendit, siç janë ngjarjet sportive, vallëzimet, etj. 
ID-ja dhe kordoni do t'i sigurohen studentit falas. Çdo student që zhvlerëson dhe / ose humbet 
kartën e identitetit do të kërkohet të blejë një tjetër për 5 dollarë. ID-të që konsiderohen të jenë në 
gjendje të keqe do të zëvendësohen falas siç përcaktohet nga Zyra e Shërbimit Studentor. Për 
shkak të COVID-19 dhe përdorimit të mundshëm të PPE, kartat e identitetit do të jenë më të 
rëndësishme se kurrë dhe do të kërkohen në çdo kohë. 
Prindërit marrin shënim: politika e kodit të veshjes do të zbatohet në mënyrë rigoroze.  

  

C. PJESMARRJA 
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Ligji i Komonuelthit të Pensilvanisë kërkon që çdo student të jetë i pranishëm në të gjitha ditët e 
shkollës dhe orët që shkolla është në seancë. Çdo mungesë në shkollë duhet të shoqërohet me 
një telefonatë nga një prind ose kujdestar që të njëjtin mëngjes duke verifikuar natyrën e 
mungesës. Thirrjet duhet të bëhen në shkollë (267-514-1823) midis 7:00 AM dhe 7:45 AM 
Prindërit / Kujdestarët do të njoftohen përmes sistemit të automatizuar të telefonit dhe postës 
elektronike nëse një student mungon. 

Në rrethana normale, studentëve do t'u lejohen tre (3) mungesa të justifikuara për tremujorin 
akademik. Pas kësaj, mungesat e vetme "të justifikuara" janë: datat e gjykatës, situatat mjekësore 
të verifikuara nga një mjek ose dentist, një vdekje në familjen e afërt dhe / ose një urgjencë e 
verifikueshme familjare. Të gjitha shënimet që mungojnë duhet të dorëzohen në Zyrën e 
Shërbimeve të Studentëve brenda 72 orëve (3 ditë shkollore) nga data e kthimit. Justifikimet e 
këtij lloji duhet të dokumentohen në letrat zyrtare ose fletët e kthimit të punës nga një mjek, 
gjykatë ose profesionist tjetër. Shënimet e shkruara me dorë ose shënimet prindërore nuk do të 
pranohen si provë e biznesit zyrtar. 

Studentët që mungojnë për tre (3) ose më shumë ditë rresht duhet të paraqesin një shënim nga 
një mjek. Duhet gjithashtu të theksohet se studentët nuk lejohen të marrin pjesë në ndonjë 
aktivitet të sponsorizuar nga shkolla në ditët kur ata mungojnë nëse nuk është marrë aprovimi 
paraprak nga zyrtarët e shkollës. 

Nëse shkolla miraton një program të mësimit në distancë në vend të programimit personal, nga 
nxënësit kërkohet që të ndjekin orarin e mësimit në distancë të miratuar nga zyrtarët e shkollës. 
Studentëve u kërkohet të identifikohen çdo ditë në çdo ditë të mësimit në distancë përpara orës 
10:00 përmes formularit në internet ose përmes telefonit në linjën telefonike të pjesëmarrjes për 
t'u shënuar e pranishme për atë ditë pune në distancë. Çdo student që nuk identifikohet dhe nuk 
merr pjesë në klasat e tyre të planifikuara, do të shënojë mungesë në shkollë. Nxënësve ende u 
kërkohet të ndjekin shkollën nëse ne ofrojmë shkollë nga distanca, politikat e heqjes së 
informacionit të renditura më poshtë do të miratohen për ata studentë që nuk marrin pjesë në 
programin e mësimit në distancë. 

* Ju lutemi vini re se për shkak të krizës së shëndetit publik COVID-19 disa nga kërkesat 
tradicionale të frekuentimit mund të ndryshohen për shkak të udhëzimeve të lëshuara nga 
agjencitë komunale, shtetërore dhe federale ose të konsideruara të nevojshme nga E&T të 
Filadelfias. Çdo individ që shfaq shenja të sëmundjes inkurajohet të qëndrojë në shtëpi. Çdo 
student që dërgohet në shtëpi për shkak të simptomave COVID-19 ose ndonjë student që është 
diagnostikuar me COVID-19 duhet të komunikojë me Zyrën e Shërbimit Studentor, të vetë-
izolohet për 14 ditë, inkurajohet shumë të vizitoni një mjek para se të ktheheni në shkollë . 
 
PJESMARRJA E MARSIMIT VIRTUAL  
Pjesëmarrja është akoma po aq e rëndësishme për të mësuarit e fëmijës tuaj dhe kërkohet nga 
ligji gjatë periudhave të të mësuarit virtual sikurse që është për mësimin personal. Philadelphia 
E&T do të marrë pjesë në të gjitha ditët e të mësuarit virtual, dhe politikat e Shkollës në lidhje 
me mungesat vazhdojnë të zbatohen për ditët e humbura të udhëzimeve virtuale. 
  
MUNGESA: Mungesa përcaktohet si një ditë në të cilën një nxënës nuk ndjek katër (4) periudha 
mësimore në një ditë të rregullt shkollore.  
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MUNGESAT E justifikuara: Në mënyrë që një mungesë të konsiderohet e justifikuar, shkolla 
duhet të marrë një shënim nga një prind / kujdestar brenda 72 orësh (3 ditë shkollore) nga kthimi i 
fëmijës në shkollë. Shënimet nuk do të pranohen më vonë se 72 orë (3 ditë shkollore) nga data e 
kthimit. Këto shënime duhet të kthehen në Zyrën e Shërbimeve Studentore ose të dërgohen me 
email në oharat@petchs.org. Kjo nuk e heq mungesën nga rekordi. Shënimi duhet të tregojë sa 
vijon: 

• Emri i plotë i studentit (i pari dhe i fundit)  
• Gradë  
• Data (të) e studentit mungoi  
• Emri i prindit dhe numri i telefonit  
• Nënshkrimi i prindit  

* Shënimet bosh përfshihen në shtojcë për lehtësinë tuaj. (Shtojca A)Më poshtë 
njihen si arsye legjitime për një mungesë të justifikuar:  

• Sëmundja e studentit  
• Paraqitja e Dokumentuar e Gjykatës 
• Vdekja në familje  
• Respektimi fetar (Njoftimi me shkrim duhet t'i dorëzohet Shefit të Shërbimeve të Studentëve 

të paktën 24 orë para mungesës në mënyrë që të justifikohet).  

MUNGESAT E PAFUJTUARA: Mungesë e pajustifikuar është çdo lloj mungese tjetër nga shkolla. 
Shembujt përfshijnë, por nuk kufizohen në: sëmundje, udhëtime familjare, etj. Ndërsa prindërit 
duhet të dërgojnë ende një shënim në shkollë duke shpjeguar mungesën në mënyrë që të zbusin 
mungesën e punës, shënimet e prindërve nuk justifikojnë mungesat. Shefi i Shërbimeve të 
Studentëve është i autorizuar të zhvillojë një sistem pasojash për pjesëmarrjen. Shikoni më 
poshtë për Politikat dhe Procedurat e Shkollimit të Shkollës. Rregullorja e Pensilvanisë kërkon që 
ne të heqim çdo student nga lista që ka grumbulluar 10 mungesa të njëpasnjëshme të 
pajustifikueshme. Një letër e vërtetuar do të dërgohet për të njoftuar prindërit për heqjen e fëmijës 
së tyre nga lista e shkollës. 

Philadelphia E&T rezervon të drejtën të refuzojë çdo shënim mungese nga një prind / 
kujdestar dhe ose mjek nëse nuk përputhet me kërkesat e mësipërme ose konsiderohet e 
papranueshme, në këtë rast mungesa do të regjistrohet si e pajustifikuar.  

MUNGESAT E SHPENZUARA: Viti shkollor akademik është i ndarë në katër (4) Lagje 
Akademike dhe çdo student që grumbullon 50% plus 1 mungesë të pajustifikuar në një Lagje 
Akademike do të rezultojë që studenti të marrë një notë prej gjashtëdhjetë (60) në të gjitha lëndët 
akademike për atë tremujor. 

Mungesat e konsideruara si të justifikuara përfshijnë sëmundje të zgjatur (më shumë se 3 ditë) me 
shënim të mjekut, sëmundje kronike të përcaktuar nga shënimi i një mjeku, festë fetare, vdekje në 
familje, pjesëmarrje në procedura ligjore dhe veprimtari të sponsorizuara nga shkolla.   
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TRUANCIA - Bazuar në Ligjin e Pensilvanisë 138 Një fëmijë është “i paqëndrueshëm” nëse ka 
tre (3) ose më shumë ditë shkollore mungesë të pajustifikuar gjatë vitit shkollor aktual. Një 
mungesë e pajustifikuar është çdo mungesë në shkollë pa një justifikim të pranueshëm (siç 
artikulohet në Shkollën Charter 
Manuali i Studentit / Prindit), ose pa ndonjë arsye fare. Kjo gjithashtu përfshin çdo student që 
largohet nga klasa pa lejen e mësuesit. Pezullimi jashtë shkollës do të konsiderohet mungesë e 
arsyeshme. 

Një fëmijë është “i zakonshëm i paqartë” nëse ka gjashtë (6) ose më shumë ditë shkollore 
mungesash të pajustifikueshme gjatë vitit aktual shkollor.  

Një fëmijë nuk konsiderohet i paqëndrueshëm nëse mungon në shkollë për shkak të mos 
përmbushjes së kërkesave të imunizimit, përjashtimit ose pranimit të përkohshëm të 
Departamentit të Shëndetësisë, në 28 Kodi i Kapitullit 28, Kapitulli 23 (në lidhje me imunizimin), 
ose nëse studenti ka nuk ka marrë nga CEO ose i emëruari i tyre një përjashtim mjekësor ose 
fetar nga imunizimi sipas 28 Pa. Code § 23.84 (në lidhje me përjashtimin nga imunizimi). 22 Kodi i 
Pa. Kapitulli 11.20. 
Kur një fëmijë demonstron sjellje të paqartë, për çdo mungesë të pajustifikuar, E&T e Filadelfias 
do të njoftojë distriktin shkollor të vendbanimit të fëmijës.  

Për mungesat e para dhe të dyta të pajustifikuara, distrikti shkollor i vendbanimit do t'i dërgojë 
prindit / kujdestarit një njoftim për mungesën e pajustifikuar, si dhe do t'i bashkëngjisë një kopje të 
ndëshkimeve ligjore për shkeljen e kërkesave të frekuentimit të detyrueshëm. Përveç deklarimit 
të pasojave ligjore, do të përfshihen emri dhe numri i telefonit i një personi kontaktues në shkollë. 

Për mungesën e tretë të pajustifikuar, Philadelphia E&T do të dërgojë njoftimin e prindit / 
kujdestarit me postë të vërtetuar brenda 10 ditëve shkollore nga mungesa e tretë e pajustifikuar e 
fëmijës se fëmija ka qenë i paqartë. Ky njoftim do të përfshijë 1) një përshkrim të pasojave që do 
të pasojnë nëse fëmija bëhet i paqëndrueshëm në të ardhmen; 2) do të jetë në mënyrën dhe 
gjuhën e komunikimit të preferuar nga personi në marrëdhënie prindërore; dhe 3) përfshijnë 
ofertën e një Konference për Përmirësimin e Pjesëmarrjes. 

Procedura kur një student është zakonisht i paqartë: 

Filadelfia E&T do ta referojë fëmijën në: 1) një program për përmirësimin e pjesëmarrjes në 
shkollë ose në komunitet; ose 2) agjencia e qarkut për fëmijë dhe të rinj (CYS) për shërbime ose 
prirje të mundshme si fëmijë i varur sipas Aktit për të Mitur. Një program frekuentimi i bazuar në 
shkollë ose i bazuar në komunitet është një program i hartuar për të përmirësuar vijimin e shkollës 
duke kërkuar të identifikojë dhe adresojë arsyet themelore të mungesave të një fëmije. Mund të 
përfshijë një detyrë arsimore në një program arsimor alternativ, por nuk mund të përfshijë një 
detyrë në një program arsimor alternativ për rininë përçarëse. 
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Për më tepër, Philadelphia E&T mund të paraqesë një citim kundër prindit / kujdestarit të një 
fëmije zakonisht të paqëndrueshëm në një gjykatë magjistrale rrethi. Vendi i regjistrimit do të 
bazohet në vendndodhjen e shkollës në të cilën fëmija është regjistruar ose do të regjistrohet. 

Filadelfia E&T ose do të: 1) referojë fëmijën në një program përmirësimi të frekuentimit të bazuar 
në shkollë ose në komunitet; ose 2) të paraqesë një citim kundër studentit ose prindit / kujdestarit 
në gjykatën e duhur magjistrale të rrethit. Vendi i regjistrimit do të bazohet në vendndodhjen e 
shkollës në të cilën fëmija është regjistruar ose do të regjistrohet. Nëse një zakon i zakonshëm 
shkakton mungesa shtesë pasi një shkollë referon atë fëmijë në një program përmirësimi të 
frekuentimit ose fëmija refuzon të marrë pjesë në një program përmirësimi të frekuentimit, 
Philadelphia E&T mund ta referojë fëmijën në agjensinë lokale CYS për prirjen e mundshme si një 
fëmijë i varur. 

Në të gjitha rastet, pavarësisht nga mosha, ku Filadelfia E&T i referon një fëmije zakonisht të 
paqartë në një gjykatë magjistrale rrethi ose CYS, Philadelphia E&T do të sigurojë verifikimin nëse 
është thirrur dhe mbajtur një Konferencë për Përmirësimin e Pjesëmarrjes.  

Nxënësit që mungojnë në shkollë për dhjetë (10) ose më shumë ditë rresht pa dokumentacionin e 
duhur do të hiqen nga listat e Filadelfias E & T përveç nëse një nga sa vijon:  

• Rrethi i është siguruar prova se mungesa mund të justifikohet ligjërisht;  
• Ndjekja penale e ndjekjes së detyrueshme është ndjekur ose po ndiqet;  

Philadelphia E&T do të raportojë mungesat e pajustifikuara drejtpërdrejt te PDE përmes Sistemit 
të Menaxhimit të Informacionit të Pensilvanisë (PIMS).  

Fëmijët të cilët janë zakonisht të larguar nga shkolla ndërsa i nënshtrohen vijimit të detyrueshëm 
të shkollës i nënshtrohen një vlerësimi për të përcaktuar nëse ka nevojë për shërbime të 
përgjithshme mbrojtëse. Fëmijët nuk do të referohen në agjencinë e fëmijëve dhe të të rinjve të 
qarkut për vlerësim se ndoshta kanë nevojë për shërbime derisa Filadelfia E&T të ketë bërë një 
përpjekje zyrtare për të përfshirë familjen dhe fëmijën në zgjidhjen e shkakut të sjelljes së paqartë. 

Nxënësit që mungojnë në shkollë për dhjetë (10) ose më shumë ditë rresht pa 
dokumentacionin e duhur do të hiqen nga lista e Charter School.   

VONENSIA: Vonesa do të regjistrohet në hyrje të shkollës pas fillimit të caktuar të ditës së 
shkollës. 

• Çdo student i cili është vonë dymbëdhjetë (12) herë në muaj do të marrë masa disiplinore, si 
dhe kontakte me prindërit.  

• Çdo student që arrin në shkollë pas orës 8:50 duhet të mbajë një paraburgim të 
detyrueshëm atë ditë. Nëse një student humbet këtë paraburgim, nota e tij e Disiplinës do të 
ulet me 2 pikë dhe përveç kësaj, Administrata / i caktuar mund të caktojë një takim të 
detyrueshëm me prindin / kujdestarin dhe studentin. 



 

28  
  

• Për çdo pesëmbëdhjetë (15) herë vonë, do të bëhet kontakti i prindërve, përmes telefonit, 
postës elektronike dhe / ose postës së rregullt për t'i informuar ata për mungesat e 
përllogaritura të fëmijës së tyre.  

Shkarkimet e hershme: Një student që kërkon një shkarkim të parakohshëm duhet të ketë një 
letër të nënshkruar nga një prind / kujdestar që përmban një arsye të vlefshme për kërkesën. 
Studentët inkurajohen të paraqesin kërkesën në Zyrën e Shërbimeve të Studentëve një (1) ditë 
para shkarkimit të hershëm të kërkuar. Studenti duhet të merret nga një prind / kujdestar ose i 
caktuar nga ata (një i rritur i përgjegjshëm mbi moshën 21 vjeç). Kërkohet identifikimi i duhur. Nuk 
do të ketë përjashtim nga kjo politikë. T ALL GJITHA kërkesat e Shkarkimit të Hershëm duhet të 
paraqiten me shkrim. 

* Politikat e vonesës dhe largimit të hershëm do të ndryshohen nëse miratohet Mësimi në 
distancë. Studentët do të duhet të ndjekin politikat e vonesës dhe largimit të hershëm nga puna 
në ditët kur u kërkohet të marrin pjesë në ndërtesën e shkollës. 

Vizitat e kolegjit: Të rinjtë dhe të moshuarit që dëshirojnë të vizitojnë dhe kolegj mund 
ta bëjnë këtë si një mungesë të justifikuar deri në tre (3) herë në vit. Prova e vizitës 
duhet të merret nga kolegji dhe të paraqitet në Zyrën e Shërbimeve Studentore. Çdo 
vizitë në kolegj përtej ndarjes tre (3) ditore kërkon aprovimin nga administrata. 

 D. KODI I SJELLJES S ST NXUDNSVE  

Qëllimi i Kodit të Sjelljes së shkollës sonë është të zhvillojë, inkurajojë dhe mirëmbajë një 
mjedis dhe atmosferë që promovon respekt dhe konsideratë për të tjerët dhe dëshirën për të 
mësuar. Kodi i Sjelljes së Philadelphia E & T është krijuar për të lejuar studentët tanë të jenë 
proaktivë; të marrin përgjegjësi në të gjitha situatat dhe të japin llogari për veprimet dhe sjelljen 
e tyre. Të gjithë studentët duhet të trajtohen me ndershmëri dhe ndershmëri. Kodi i Sjelljes së 
Studentëve është i transferueshëm në mjedisin e të mësuarit në distancë. 

PRITJET E PENRGJITHSHME T BE SJELLJES  

Krijimi dhe mirëmbajtja e një marrëdhënie të mirë me të gjithë komunitetin përreth si brenda dhe 
jashtë mjediseve të shkollës është një qëllim i rëndësishëm i shkollës sonë.  

1. GJITHMON T BE JENI LIR AND DHE T RES respektuar. 

VEPRIMET E NDJESHME KONFLIKTI ME PRITJET TONA DHE JAN UN TAC 
PAPRANUESHME: Aktiviteti seksual ose shfaqja e dashurisë në publik, përfshirë puthjet, 
përqafimet dhe mbajtjen e duarve. Përdorimi i fyerjes (mallkimit) kudo brenda ose jashtë 
ndërtesës. Ndërprerja e mjedisit mësimor. Të folurit ose trajtimi i ndonjë anëtari të komunitetit 
në një mënyrë të vrazhdë / mosrespektimi. Lakuriqe në cepat e rrugëve ose ulur në shkallët e 
ndërtesave përreth. Bërja e zhurmës së tepërt kur hyni në ndërtesë ose dilni nga ndërtesa. 
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Përdorimi i bizneseve lokale si vende për të shoqëruar dhe shfaqur sjellje abuzive, agresive 
ose kërcënuese ose mbledhje në grupe të mëdha brenda dyqaneve, restoranteve ose 
bizneseve lokale para ose pas shkollës. 

2. BAZAT MBAJN T C pastërta dhe të rregullta.T 

VEPRIMET E NDJESHME KONFLIKTI ME PRET PRITJET TONA DHE JAN UN TAC 
PAPRANUESHME: Hedhja e mbeturinave / shkatërrimi i pasurisë kudo afër shkollës - brenda 
ose jashtë. Të hash ose të pish në çdo zonë përveç zonave të caktuara. Sende ushqimore dhe 
lejohen vetëm në dhomën e drekës dhe gjatë këshillimit. 

3. Në kohë dhe gati për të mësuar. 

VEPRIMET E NDJESHME KONFLIKTI ME PRITJAT TONA DHE JAN UN TAC 
PAPRANUESHME: Përdorimi i telefonave shkollorë pa leje. Duke bredhur në ndërtesë pa leje. 
Prishja e mjedisit mësimor në çfarëdo mënyre. Lojërat e fatit në çfarëdo mënyre, mbledhja me 
miqtë ose të tjerë të rëndësishëm duke shkaktuar përçarje korridori dhe vonesa në klasë. 

4. SIGURIA E PARA. 

VEPRIMET E NDJESHME KONFLIKTIMI ME PRITJET TONA DHE JAN UN T UN 
PAPRANUESHME: Lojë me kalë ose luftime, brenda ose jashtë shkollës. Luftimi me kuaj dhe 
lojë janë përcaktuar si lojë e ashpër, e zhurmshme, e padisiplinuar ose e vrullshme që mund të 
përfshijë ose jo kontakte fizike. Vrapimi nëpër shkallët ose korridoret në shkollë, rreth shkollës 
dhe jashtë shkollës. Hedhja e objekteve kudo në ndërtesë (rrethanat ekstreme mund të çojnë 
në rekomandim për dëbim). Duke folur me çdo anëtar të komunitetit në një mënyrë që i bën 
ata të ndjehen të pasigurt ose të dhunuar. (Rrethanat ekstreme mund të çojnë në pezullim dhe 
/ ose rekomandim për dëbim). Ndërhyrja në çfarëdo mënyre në sistemet ose pajisjet e 
ndërtimit të shkollës (të tilla si alarme zjarri ose aparate për fikjen e zjarrit). Të jesh në zona të 
ndërtesave para ose pas shkollës pa lejen dhe praninë e një anëtari të stafit. 

 

P DERKUFIZIMET: 

Në varësi të përkufizimeve shtesë të përfshira në dispozitat pasuese të këtij Kodi të Sjelljes, fjalët 
dhe frazat e mëposhtme kur përdoren në këtë Kod, përveç nëse konteksti tregon qartë ndryshe, 
përcaktohet si:  
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"Sulm" përkufizohet si përpjekje për të shkaktuar ose qëllimisht, me vetëdije ose pa mendje i 
shkakton lëndime trupore një personi tjetër.  

"Lëndim trupor" përcaktohet si dëmtim i një gjendje fizike ose dhimbjeje thelbësore.  

"Ngacmimi" përcaktohet si një veprim i qëllimshëm elektronik, i shkruar, verbal ose fizik që ndërhyn 
në mënyrë thelbësore në arsimimin e një nxënësi, krijon një mjedis kërcënues ose prish në mënyrë 
thelbësore funksionimin e rregullt të shkollës.  

"Substanca e kontrolluar" përcaktohet si një ilaç, substancë ose pararendës i menjëhershëm siç 
është renditur në 35 PS § 780-104.  

"Ngacmimi në internet" përcaktohet si çdo sjellje përmes një shërbimi elektronik të mediave 
sociale që seriozisht zhvlerëson ose mendon për karakteristikat fizike të një personi tjetër, 
seksualitetin, aktivitetin seksual, paaftësinë ose racën / etninë.  

  
"Shpifës" përcaktohet si çdo deklaratë ose komunikim që tenton të dëmtojë reputacionin e një 
tjetri, në mënyrë që ta ulë atë person në vlerësimin e bashkësisë ose të pengojë personat e tretë 
të merren me atë person.  

"Rrezikimi i mirëqenies së të tjerëve" përcaktohet si çdo sjellje që vendos një person tjetër në 
rrezik dëmtimi trupor.  

"Ngacmimi" (jo seksual) përcaktohet si çdo aktivitet i bërë për të bezdisur ose alarmuar një 
person tjetër duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, prekjen fizike, ndjekjen, komunikimet e 
përsëritura të padëshiruara dhe komunikimet kërcënuese / të pahijshme / të pahijshme.  

"Kërcënoni" përcaktohet si çdo komunikim, direkt ose indirekt, që sugjeron një akt dhune ndaj një 
personi tjetër.  
  
"Ngacmimi racor ose etnik" përcaktohet si ngacmim ndaj racës, ngjyrës, fesë ose origjinës 
natyrore të një individi tjetër ose grupi individësh.  

Pritjet: 

Seksioni i mëposhtëm thekson udhëzime specifike për studentët / familjet në lidhje me pritjet e 
studentëve:  

Philadelphia E&T rezervon të drejtën t'i paraqesë Bordit një rekomandim të dëbimit për të gjitha 
veprimet e dhunës, përfshirë veprimet e kryera në vetëmbrojtje ose hakmarrje. Rekomandimi do 
të bëhet nga personeli i caktuar i shkollës dhe do të kryhet pavarësisht nga rrethanat që lidhen me 
ndonjë ngjarje specifike ose historinë disiplinore ose pozitën akademike të çdo studenti të 
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përfshirë. Kjo politikë shtrihet në veprimet që ndodhin përmes mediave dixhitale të tilla si dërgimi i 
mesazheve, aplikacionet mobile, mediat sociale dhe posta elektronike. 
Studentët pritet t'i përmbahen politikës në çdo kohë dhe në të gjitha vendet duke përfshirë: gjatë 
orëve të shkollës, para dhe pas shkollës, në mjediset e shkollës dhe në komunitetin përreth, gjatë 
aktiviteteve të sponsorizuara nga shkolla, gjatë udhëtimeve në terren, ngjarjeve sportive (të dyja 
në dhe larg shkollës) dhe në çdo ngjarje ku studentët përfaqësojnë Shkollën e Mesme të 
Filadelfias E&T.  
Më lart shërben vetëm si shembuj të vendeve dhe nuk duhet të konsiderohet një listë shteruese.  
Aktet e dhunës ndaj një personi tjetër përfshijnë, por nuk kufizohen në asnjë mënyrë në:  
 
DHUNA FIZIKE: hedhja e sendeve ndaj një personi tjetër, pushtimi fizikisht i hapësirës personale 
të një individi tjetër me qëllim që t'i frikësojë ata, çdo lloj goditjeje ose kapjeje (grushta, shqelma, 
kafshim, etj.) 
 
DHUNA VERBALE: ngacmimi (siç përshkruhet në Politikën e Ngacmimit E&T të Filadelfias), 
kërcënimi për jetën ose sigurinë e një personi tjetër, kërcënimi për të sjellë një person tjetër në 
shkollë për të luftuar dikë, gjuhë abuzive ose nënçmuese. 
 
VEPRIMET E TJERA TE NDALUARA NGA KODI I SJELLJES: sulm seksual, ngacmim i një 
anëtari të komunitetit nga familja ose miqtë e jashtëm, iniciuar nga një student i E&T në Filadelfia. 
Kjo përfshin kërcënime të bëra personalisht, me tekst, video, ose duke përdorur çdo lloj faqe të 
rrjeteve sociale (Twitter, Instagram, etj.), Mbajtjen e armëve - "duke përfshirë por jo kufizuar në, 
çdo thikë, instrumente prerëse, mjete prerëse, nunchaku , armë zjarri, armë gjahu, pushkë dhe 
çdo mjet ose instrument tjetër i aftë për të shkaktuar lëndime të rënda trupore "(Akti 26 i Aktit të 
Shkollave të Sigurta të vitit 1995) *, shkatërrim i pasurisë, Posedim ose përpjekje për të 
shpërndarë ndonjë substancë të paligjshme *, Vjedhje . 
* Në këto raste, Filadelfia E&T duhet të ndjekë ligjin. Ligji kërkon që shkolla të raportojë ndonjë 
nga këto shkelje tek autoritetet, të cilat më pas do të përcaktojnë nëse do të ngrihen kallëzime 
penale. Shkolla do të vazhdojë proceset e saj të brendshme disiplinore veçmas nga autoritetet. 
Nëse ekziston një shkelje e dyshuar e Kodit të Sjelljes, Filadelfia E&T do të ndjekë Politikat dhe 
Procedurat Disiplinore të renditura më poshtë. Nëse përcaktohet se një student ka shkelur 
Kodi i Sjelljes, kjo do të rezultojë në një rekomandim për dëbim. Ju lutemi vini re se një student 
nuk përjashtohet zyrtarisht, me përjashtim të rasteve kur dhe derisa të përfundojë procesi i 
dëgjimit dhe Bordi të votojë për përjashtimin e studentit siç përshkruhet më poshtë. 
 
Sjellja abuzive: Ndalohen rreptësisht veprimet abuzive të çdo lloji drejtpërdrejt në Staf ose 
student. Kjo përfshin, por jo kufizuar në, ngacmime, abuzime verbale, abuzime fizike, ngacmime 
racore ose etnike, zhvatje, fjalë ose veprime që kërcënojnë një student tjetër ose personel të 
personelit ose nxisin të tjerët për ta bërë këtë, detyrim, shantazh dhe parandalimin e hyrjes së 
studentëve, largimi, ose lëvizja në shkollë ose përfshirja në aktivitete shkollore nga kërcënimet 
ose ngacmimet. 
 
AKTIVITETET: Studentët inkurajohen fuqimisht të marrin pjesë në aktivitete jashtëshkollore. 
Pjesëmarrja dhe angazhimi në aktivitetet e shkollës është i rëndësishëm në mësimdhënien e 
aftësive të studentëve siç janë bashkëpunimi dhe udhëheqja. Klubet organizohen dhe moderohen 



 

32  
  

nga anëtarët e stafit. Këta anëtarë të stafit zbatojnë kodin e mirësjelljes gjatë kohës së takimeve 
të klubit / aktivitetit. Shkarkimi nga një klub është në diskrecionin e moderatorit të klubit. Klubet 
Akademike përfshijnë Shoqërinë Kombëtare të Nderit, Qeverinë e Studentëve, Librin vjetor, etj. Ju 
lutemi vini re se të gjitha aktivitetet do të rishikohen plotësisht për të marrë parasysh udhëzimet e 
lëshuara nga agjencitë komunale, shtetërore dhe federale për shkak të COVID-19. 
 
M LESIMI I FINANCUAR FEDERAL / SHTETROR: (financuar plotësisht ose pjesërisht nga 
qeveria) mban një program falas pas shkollës nga e hëna deri të enjten çdo javë. Ofertat e 
programeve mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në: Mbështetje për detyrat e shtëpisë, 
Tutoring, Robotikë, Transmetim, Sporte Intramurale, etj. Një kalendar dixhital që detajon aktivitetet 
mund të gjendet në faqen e internetit të shkollëswww.petchs.org. Një fletë leje përfshihet në 
shtojcë për lehtësinë tuaj. 
  
ARRESTIMI: Çdo student i kapur dhe / ose i arrestuar nga autoritetet e zbatimit të ligjit ndërsa 
është në shkollë ose në ndonjë funksion tjetër të shkollës do të pezullohet menjëherë dhe do t'i 
referohet Dekanit të Studentëve. Juridiksioni i shkollës nuk është i kufizuar në orët e shkollës ose 
pasurinë e shkollës. Çdo sjellje në të cilën reputacioni i shkollës mund të preket bie nën 
juridiksionin e shkollës. Prindërit / Kujdestarët do të njoftohen menjëherë dhe pezullimi do të 
mbetet në fuqi derisa autoritetet të përcaktojnë rezultatin. 

Sulmuesi: Çdo student që sulmon, ose kërcënon të sulmojë një person të Stafit, një Student, ose 
ndonjë punonjës të shkollës do të lëshohet menjëherë një pezullim jashtë shkollës dhe incidenti 
do t'i referohet Dekanit të Studentëve.  

ATLETIKA: Philadelphia E&T do të ofrojë PIAA Junior Varsity Basketball për sezonin 2021-2022. 
Çdo student që është i interesuar për ndonjë sport të arsyeshëm ka të drejtë të provojë për ekipet 
atletike të shkollës së tyre lokale. Nëse një student zgjidhet për të marrë pjesë në ekipet atletike të 
një shkolle tjetër, ata duhet të njoftojnë Shefin tonë të Shërbimeve të Studentëve. Duke njohur që 
atletika shkollore është një zgjatim i përvojës shkollore, Philadelphia E&T do të komunikojë me ato 
shkolla për të siguruar që atletëve t'u jepen shkarkime të hershme kur është e përshtatshme, në 
bashkëpunim me Zyrën e Shërbimeve të Studentëve dhe të përmbushin kërkesat specifike 
akademike të PIAA-s dhe sjelljen, vijueshmërinë dhe vonesën e shkollës kërkesat para 
pjesëmarrjes në ndonjë sport. Departamenti, 
 

Pritjet akademike / të sjelljes për atletin studentor 
• Duhet të kalojnë gjysmën e klasave të tyre.  
• Duhet të ndjekë shkollën ditën e ngjarjes.  
• Duhet të paraqesë një shënim të mjekut për t'u kthyer në shkollë dhe për të 
marrë pjesë në sport nëse mungon për tre ditë ose më shumë.  
• Nuk duhet të pezullohet ose të ketë ndonjë çështje serioze * të disiplinës për 
periudhën e raportimit.  

* Serioz është përcaktuar si një shkrim për kundërshtim, mosrespektim, ose përçarje. 
SHENIM: Çdo student i cili është pezulluar do të humbasë të drejtën e tij për një periudhë 5-ditore 
që do të fillojë në ditën e parë të rivendosjes në punë.  

http://www.petchs.org/
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Vlerësimi i përshtatshmërisë  
 Listat e pjesëmarrjes atletike do të gjenerohen në datat 15 dhe 30/31 të çdo muaji. Të gjithë 
studentët që nuk përmbushin pritjet e përshkruara më sipër nuk do të jenë në gjendje të marrin 
pjesë për një periudhë 5-ditore. Pas 5 ditësh, regjistri akademik i studentit të pazgjedhshëm do të 
kontrollohet përsëri. Nëse plotësojnë kërkesat e pranueshmërisë, ata do të pastrohen për të 
luajtur deri në periudhën tjetër të pranueshmërisë. Nuk do të ketë përjashtime. 
Pritjet e përgjithshme për atletët e studentëve 

• Duhet të merrni të gjithë punën e mbuluar që është humbur ndërsa jeni larg shkollës 
për shkak të një loje.  
• Duhet të keni përfunduar një fizik para se të bashkoheni me ekipin.  
• Duhet të ketë të plotësuar një formë të lejes së prindit.  

Një student i cili ka arritur ditëlindjen e tij të 19-të deri më 30 qershor menjëherë përpara 
vitit aktual shkollor, mund të mos marrë pjesë në ekipet atletike të Freire. 

 
Atletët studentë dhe studentët e E&T të Filadelfias, të pranishëm në çdo ngjarje atletike përkatëse, 
i nënshtrohen Kodit të Sjelljes të shkollës. 

Ekzaminimi fizik: Çdo student-atlet duhet të ketë një fizik para-pjesëmarrje nga një mjek i licencuar 
para se të praktikojë me një ekip para çdo sezoni.  

Mosha dhe Kërkesat e Pranueshmërisë: Nxënësit mund të mos kenë mbushur 19 vjeç deri më 1 
korrik para vitit shkollor. Secili student ka të drejtë vetëm për katër vjet rresht përtej klasës së tetë. 

LIBRA: Të gjithë librat janë pronë e shkollës, dhe si të tillë duhet të kujdesen nga nxënësit në një 
mënyrë të përshtatshme. Defacimi ose dëmtimi i një libri nuk ndryshon nga dëmtimi ose dëmtimi i 
ndonjë pasurie tjetër shkollore ose pajisjeje. 

BULLYING / CYBER-BULLING (ngacmim): Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T Charter ndalon 
veprimet e ngacmimit, frikësimit ose ngacmimit duke përfshirë ngacmimin në internet ose 
ngacmimin përmes rrjeteve sociale. Një mjedis i sigurt dhe civil në shkollë është i nevojshëm që 
nxënësit të mësojnë dhe të arrijnë standarde të larta akademike. Ngacmimi, frikësimi ose 
ngacmimi, si ndërprerje të tjera ose sjellje të dhunshme, janë sjellje që prishin aftësinë e një 
nxënësi për të mësuar dhe aftësinë e një shkolle për të edukuar nxënësit e saj në një mjedis të 
sigurt; dhe meqenëse nxënësit mësojnë me shembull, administratorët e shkollës, fakulteti, stafi dhe 
vullnetarët duhet të vlerësohen për demonstrimin e sjelljes së duhur, trajtimin e të tjerëve me 
civilizim dhe respekt dhe refuzimin për të toleruar ngacmimet, frikësimet ose ngacmimet. Politika e 
plotë e ngacmimit është në dispozicion në internet 
në:http://www.petchs.org/UserFiles/Servers/Server_1166959/File/BullyingHarassmentPolicy.pdf  

TELEFONI / PAJISJET ELEKTRONIKE: Çdo nxënës që zgjedh të sjellë pajisjen e tij elektronike 
në shkollë, mund ta bëjë këtë me kuptimin që nuk do t'i përdorë këto pajisje në klasat e tij. Politika e 
shkollës është “OFF and AWAY” në të gjitha klasat. Për shkak të COVID-19 nuk do të ketë 
përjashtime dhe politika jonë shkollore do të zbatohet në mënyrë rigoroze. Kjo është për shkak të 
rrezikut të mundshëm që një pajisje e telefonit celular mund të çojë në të tjerët që praktikojnë 
distancat shoqërore dhe udhëzimet e sigurisë siç përshkruhen nga agjencitë komunale, shtetërore 
dhe federale. Studentët do të jenë në gjendje të paraqesin pajisjen e tyre elektronike kur të hyjnë 
në klasë. Pajisja elektronike do t'i kthehet studentit në fund të periudhës së klasës. Një student 
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mund të zgjedhë të mbajë pajisjen e tij elektronike, por ajo duhet të jetë jashtë dhe jashtë gjatë 
periudhës së caktuar të orës. Nëse një student e ka pajisjen e tij elektronike në klasë, pajisja 
elektronike do të dërgohet në Zyrën e Shërbimeve të Studentëve përmes një Zyrtari për Klimën. 
Nxënësi do të jetë në gjendje të zgjedhë pajisjen elektronike pas shkollës. Herën e tretë që një 
student ka një pajisje elektronike në mënyrë të papërshtatshme, telefoni do të konfiskohet dhe një 
prind duhet të vijë në shkollë për të mbajtur telefonin. Herën e katërt që një pajisje elektronike del 
në mënyrë të papërshtatshme, telefoni duhet të dorëzohet në Zyrën e Shërbimeve Studentore në 
baza ditore për një semestër. Pajisjet elektronike janë përgjegjësi e studentit. Megjithëse shkolla 
merr të gjitha masat paraprake për të ruajtur pajisjet elektronike të studentëve të konfiskuara në 
mënyrë të sigurt dhe të sigurt, Philadelphia E&T nuk është përgjegjëse financiare për pajisjet 
elektronike të studentëve nëse ato janë në zotërim të studentit apo shkollës. Nxënësi do të jetë në 
gjendje të zgjedhë pajisjen elektronike pas shkollës. Herën e tretë që një student ka një pajisje 
elektronike në mënyrë të papërshtatshme, telefoni do të konfiskohet dhe një prind duhet të vijë në 
shkollë për të mbajtur telefonin. Herën e katërt që një pajisje elektronike del në mënyrë të 
papërshtatshme, telefoni duhet të dorëzohet në Zyrën e Shërbimeve Studentore në baza ditore për 
një semestër. Pajisjet elektronike janë përgjegjësi e studentit. Megjithëse shkolla merr të gjitha 
masat paraprake për të ruajtur pajisjet elektronike të studentëve të konfiskuara në mënyrë të sigurt 
dhe të sigurt, Philadelphia E&T nuk është përgjegjëse financiare për pajisjet elektronike të 
studentëve nëse ato janë në zotërim të studentit apo shkollës. Nxënësi do të jetë në gjendje të 
zgjedhë pajisjen elektronike pas shkollës. Herën e tretë që një student ka një pajisje elektronike në 
mënyrë të papërshtatshme, telefoni do të konfiskohet dhe një prind duhet të vijë në shkollë për të 
mbajtur telefonin. Herën e katërt që një pajisje elektronike del në mënyrë të papërshtatshme, 
telefoni duhet të dorëzohet në Zyrën e Shërbimeve Studentore në baza ditore për një semestër. 
Pajisjet elektronike janë përgjegjësi e studentit. Megjithëse shkolla merr të gjitha masat paraprake 
për të ruajtur pajisjet elektronike të studentëve të konfiskuara në mënyrë të sigurt dhe të sigurt, 
Philadelphia E&T nuk është përgjegjëse financiare për pajisjet elektronike të studentëve nëse ato 
janë në zotërim të studentit apo shkollës. Herën e tretë që një student ka një pajisje elektronike në 
mënyrë të papërshtatshme, telefoni do të konfiskohet dhe një prind duhet të vijë në shkollë për të 
mbajtur telefonin. Herën e katërt që një pajisje elektronike del në mënyrë të papërshtatshme, 
telefoni duhet të dorëzohet në Zyrën e Shërbimeve Studentore në baza ditore për një semestër. 
Pajisjet elektronike janë përgjegjësi e studentit. Megjithëse shkolla merr të gjitha masat paraprake 
për të ruajtur pajisjet elektronike të studentëve të konfiskuara në mënyrë të sigurt dhe të sigurt, 
Philadelphia E&T nuk është përgjegjëse financiare për pajisjet elektronike të studentëve nëse ato 
janë në zotërim të studentit apo shkollës. Herën e tretë që një student ka një pajisje elektronike në 
mënyrë të papërshtatshme, telefoni do të konfiskohet dhe një prind duhet të vijë në shkollë për të 
mbajtur telefonin. Herën e katërt që një pajisje elektronike del në mënyrë të papërshtatshme, 
telefoni duhet të dorëzohet në Zyrën e Shërbimeve Studentore në baza ditore për një semestër. 
Pajisjet elektronike janë përgjegjësi e studentit. Megjithëse shkolla merr të gjitha masat paraprake 
për të ruajtur pajisjet elektronike të studentëve të konfiskuara në mënyrë të sigurt dhe të sigurt, 
Philadelphia E&T nuk është përgjegjëse financiare për pajisjet elektronike të studentëve nëse ato 
janë në zotërim të studentit apo shkollës. Pajisjet elektronike janë përgjegjësi e studentit. 
Megjithëse shkolla merr të gjitha masat paraprake për të ruajtur pajisjet elektronike të studentëve të 
konfiskuara në mënyrë të sigurt dhe të sigurt, Philadelphia E&T nuk është përgjegjëse financiare 
për pajisjet elektronike të studentëve nëse ato janë në zotërim të studentit apo shkollës. Pajisjet 
elektronike janë përgjegjësi e studentit. Megjithëse shkolla merr të gjitha masat paraprake për të 
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ruajtur pajisjet elektronike të studentëve të konfiskuara në mënyrë të sigurt dhe të sigurt, 
Philadelphia E&T nuk është përgjegjëse financiare për pajisjet elektronike të studentëve nëse ato 
janë në zotërim të studentit apo shkollës. 

SUBSTANCAT E KONTROLLUARA (përfshirë Duhanin / Marijuanën / Alkoolin / Pajisjet e 
Vapës): Mbajtja, përdorimi, shitja dhe / ose transmetimi i çdo alkooli ose të ndonjë substance të 
kontrolluar janë rreptësisht të ndaluara. Ky ndalim përfshin ndërtesën e shkollës, mjediset përreth, 
udhëtimin nga dhe në shkollë, si dhe çdo program ose aktivitet të sponsorizuar nga shkolla 
pavarësisht nga vendndodhja. 
PERDORIMI I ASHENSORIT: Studentët që kanë aftësi të kufizuara ose dëmtime që ndikojnë në 
aftësinë e studentit për të ngjitur shkallët duhet të kenë një shënim të mjekut që tregon gjatësinë e 
nevojshme të përdorimit për të marrë një kalim ashensori nga administrata. Studentët që hipin në 
ashensor pa leje i nënshtrohen masave disiplinore. Philadelphia E&T do të shqyrtojë të gjitha 
rekomandimet e dhëna nga autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 
kur përcaktohet përdorimi i duhur i ashensorëve. 

KALON SALLEN / KALON BANJET: Studentët nuk lejohen të enden nëpër ndërtesë, korridore, 
etj. Ose të dalin nga ndërtesa pa autorizim. Nëse një nxënës ka nevojë të largohet nga një klasë 
ose një zonë e caktuar, së pari duhet të sigurojë një leje kalimi nga mësuesi ose personi i 
personelit të tij. Philadelphia E&T do të rishikojë të gjitha rekomandimet e dhëna nga autoritetet 
komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 kur përcaktohet përdorimi i duhur i 
pasazheve dhe protokollit të banjës. 
PYETJE: Personeli i Administratës dhe Sigurimit rezervojnë të drejtën të pyesin çdo student ose 
student në lidhje me sjelljen ose sjelljen e tyre, si dhe sjelljen ose sjelljen e të tjerëve. Ata 
gjithashtu rezervojnë të drejtën për të kontrolluar çdo student ose student, si dhe pasurinë e tyre 
nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se ndonjë send, substancë, kontrabandë ose materiale të 
paligjshme ose të paautorizuara janë në posedim të tyre që mund të rrezikojë mirëqenien dhe / 
ose sigurinë e të tjerëve ose funksionimin e sigurt të shkollës. 

Nxënësit duhet të bashkëpunojnë me çdo pyetje nga administrata e shkollës. Nxënësit të pyetur 
nga zyrtarët e zbatimit të ligjit në shkollë do të këshillohen për të drejtat e tyre kundër vetë-
inkriminimit. 

GJUHE: Studentët pritet të përmbahen nga përdorimi i gjuhës së ndyrë ndaj anëtarëve të stafit 
dhe studentëve / njerëzve të tjerë në zonën përreth. Studentët nuk duhet të përdorin gjuhë që 
është nënçmuese në çfarëdo natyre. 

SHKRIMIMI / DAMMTIA E PRONPSIS: Studentët pritet të ndihmojnë në mirëmbajtjen e një 
ambienti të pastër pune. Plehrat, mbishkrimet ose dëmtimi i pronës është i papranueshëm. 

Bllokimet / mbylljet: Çdo student do të pajiset me një dollap dollap sipas kërkesës. Dollapët janë 
pronë e shkollës dhe sigurohen për të ruajtur veshje të jashtme, libra, sende personale, etj. 
Ndërsa dollapët mbeten pronë e shkollës, mirëmbajtja e dollapit është përgjegjësi e studentit. 
Studentët nuk lejohen të përdorin dollapin e një studenti tjetër, as nuk lejohen të ndajnë një dollap 
me kyç me një student tjetër. Ndërhyrja në dollapin e një studenti tjetër do të çojë në rishikim 
disiplinor. 
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Dollapët mund të kontrollohen nga Administrata (ose një i caktuar) nëse ekziston dyshimi i 
arsyeshëm se dollapët përmbajnë diçka të dëmshme ose të paligjshme. Kërkimet e kësaj natyre 
do të kryhen në prani të një ose më shumë dëshmitarëve. 

Vetëm bravat e lëshuara nga shkolla mund të vendosen në një dollap dhe çelësat që nuk lëshohen 
nga shkolla do të hiqen menjëherë. 

Zbulimi i metaleve: Në mënyrë që të maksimizohet siguria e studentit, studentët dhe të ftuarit e 
shkollës duhet të paraqiten në zbulimin e metaleve në hyrjen e përparme. Philadelphia E&T do të 
rishikojë të gjitha rekomandimet e dhëna nga autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në 
lidhje me COVID-19 kur përcakton përdorimin e duhur. 
DHUNA FIZIKE: Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T Charter është plotësisht e përkushtuar në 
ruajtjen e një ambienti të sigurt mësimi për çdo student. Dhuna nuk do të tolerohet; dhe çdo 
student që zgjedh të përdorë çdo lloj dhune si një mundësi për të zgjidhur çështje, probleme ose 
ndryshime me këdo do t'i referohet Dekanit të Studentëve menjëherë për pezullim / dëbim të 
mundshëm. 

RESPEKTI: Një klimë respekti reciprok pritet në Philadelphia E&T. Diversiteti dhe ndryshimet e 
mendimeve janë të mirëseardhura pasi ne jemi një mjedis gjithëpërfshirës. Studentët dhe anëtarët 
e stafit duhet t'i drejtohen njëri-tjetrit duke përdorur gjuhë profesionale dhe të përshtatshme. 
Zgjidhja e konflikteve është thelbësore për të ruajtur këtë klimë të respektit reciprok. Ndihma në 
atë zonë mund të gjendet në çdo zyrë administrative. 

NGJARJET SHKOLLORE: Nxënësit që ndjekin ngjarjet në shkollë duhet të ndjekin të gjitha 
rregullat e përfshira në këtë kod. Nxënësit mund të mos marrin pjesë në ngjarje shkollore nëse 
nuk kanë ndjekur shkollë atë ditë. 
Studentët / Familjet janë përgjegjëse për studentët e tyre që kanë transport të besueshëm nga / 
në ngjarjen e shkollës. Studentët duhet të arrijnë në një ngjarje brenda një ore nga koha e fillimit. 
Studentët mund të mos e lënë ngjarjen vetëm një orë para se të mbarojë ngjarja. Studentët duhet 
të largohen nga lokalet brenda pesëmbëdhjetë (15) minutash pasi të përfundojë ngjarja. Nxënësit 
që janë larguar nga shkolla jonë nuk lejohen të marrin pjesë në ndonjë ngjarje shkollore për të 
paktën një (1) vit. Nxënësit që me padurim e injorojnë këtë politikë dhe sjellin një student i cili 
është përjashtuar nga shkolla do të përballen me masa disiplinore, të cilat mund të përfshijnë 
pezullim dhe / ose dëbim. Ngjarjet individuale mund të kenë kritere specifike për pranueshmërinë 
dhe pjesëmarrjen e studentëve. Philadelphia E&T do të shqyrtojë të gjitha rekomandimet e ofruara 
nga bashkia, 

PAGA E SENIOR: Të moshuarit kërkohet të paguajnë një tarifë për të moshuarit prej $ 300.00 tek 
Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T Charter. Kjo tarifë do të përdoret për artikuj të ndryshëm në 
lidhje me diplomimin që do të blihen për ta gjatë gjithë vitit të tyre të lartë. Një listë e plotë do të 
sigurohet në bazë vjetore. 

Tre pagesa prej 100 dollarësh mund të bëhen gjatë gjithë vitit shkollor në datat e caktuara që 
përcaktohen në kalendarin e shkollës ose një pagesë përfundimtare prej 300 dollarësh mund të 
bëhet deri në fund të janarit.  
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NGACMIM SEKSUAL: Ndalohet kontakti i padëshiruar ose i padëshiruar ose sjellja e pahijshme 
(fjalë, gjest ose kontakt fizik) i një natyre seksuale drejtuar një individi tjetër. Philadelphia E&T nuk 
do të tolerojë ngacmimet nga ana e ndonjë studenti ose anëtari të stafit. 

STUDENTT ME AFTSI T KUFIZUARA: Çdo student me një Program Arsimor të Individualizuar 
(IEP) ose Marrëveshjen e Shërbimit të Seksionit 504 do të ndjekë kodin e sjelljes të modifikuar 
nga ndonjë qëllim specifik i sjelljes. Çdo / të gjitha masat disiplinore do të adresohen në përputhje 
me ligjin e Pensilvanisë. Shihni Seksionin F për informacion në lidhje me përjashtimet për shkollën 
për nxënësit me aftësi të kufizuara. 

SHKOLLA VERORE:Çdo student i E&T në Filadelfia, i cili dështon në sjellje dhe / ose shkel 
politikën e frekuentimit, do të kërkohet të ndjekë shkollën verore. Një dështim për të përfunduar 
disiplinën / shkollën verore të vijimit mund të rezultojë në fillimin e procedurave të dëbimit. 

PERIOZAT E TRANSITIMIT: Studentët kanë tre minuta kohë për të lëvizur nga njëra periudhë në 
një tjetër.  
Gjatë këtyre periudhave të tranzicionit, studentët duhet të lëvizin shpejt dhe në heshtje nga një 
klasë në tjetrën. Studentët nuk duhet të veshin rroba të jashtme ose të merren me prekjen e 
studentëve të tjerë në asnjë mënyrë. Philadelphia E&T do të shqyrtojë të gjitha rekomandimet e 
dhëna nga autoritetet komunale, shtetërore dhe federale në lidhje me COVID-19 kur përcaktohet 
përdorimi i duhur i periudhave të tranzicionit. 

AKTET E PALUAJTSHME: Një veprim i paligjshëm që po ndodh në ose jashtë pasurisë së 
shkollës mund të rezultojë në pezullim ose dëbim, si dhe përfshirje të policisë përveç dënimeve 
nga gjykata.  

VLERA / Vjedhje: Vlerat e vlefshme si paratë, çantat, çantat e dorës, kuletat, etj janë përgjegjësi 
e studentit dhe jo e shkollës. Shuma të mëdha parash dhe sende me vlerë ekstreme nuk duhet të 
barten në shkollë. Pajisjet elektronike janë të ndaluara dhe çdo humbje e një sendi nuk do të jetë 
përgjegjësi e shkollës. Prandaj, shkolla nuk do të jetë përgjegjëse për rimëkëmbjen. 

VANDALIZMI: Çdo student fajtor për vandalizëm, dmth., Me dashje dhe qëllimisht duke dëmtuar, 
dëmtuar ose shkatërruar pasurinë e shkollës, objektet, pajisjet, materialet, etj. Do t'i referohet 
menjëherë Dekanit të Studentëve.  

PROCEDURA E VIZITORIT: Të gjithë vizitorët në shkollë, përfshirë prindërit, mentorët, shitësit, 
kontraktorët, etj. Duhet së pari të identifikohen me tavolinën e përparme. Vizitorëve do t'u jepet një 
etiketë emri, të cilën ata duhet ta mbajnë gjatë gjithë kohës kur ndodhen në ndërtesë. Titulli i emrit 
do të thotë "VIZITOR" dhe datën e vizitës. Çdo vizitor që nuk i përmbahet kësaj politike do të 
konsiderohet shkelës i ligjit. Administrata do të merret me shkelje duke kontaktuar policinë. 
Studentët që përjashtohen ose kanë zgjedhur të tërhiqen nga shkolla nuk lejohen në shkollë gjatë 
orëve të shkollës. Të gjithë vizitorëve u kërkohet të ndjekin planin aktual të shëndetit dhe sigurisë 
së Philadelphia E & T. Çdo vizitori që shkel këto udhëzime shëndetësore do të kërkohet të 
largohet nga ndërtesa e shkollës. 

VIZITA E PRINDRVE 

Administrata dhe fakulteti i Shkollës së Mesme të Filadelfias E&T i konsiderojnë prindërit / 
kujdestarët si partnerët tanë në udhëtimin arsimor të studentëve që ndjekin shkollën tonë. Për ta 
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bërë vizitën tuaj në shkollë më fitimprurëse për ju dhe ne, dhe të sigurt për të gjithë studentët, ne 
kërkojmë sa vijon: ju lutemi caktoni vizitën tuaj paraprakisht. Një telefonatë në shkollë do të 
lajmërojë të gjithë stafin për praninë tuaj. Nëse dëshironi një konferencë me një mësues, caktoni 
një takim përmes zyrës së Shërbimeve të Studentëve ose Shefit të Akademikëve. Klasat nuk do 
të ndërpriten për këtë qëllim. Të gjithë vizitorët duhet të respektojnë politikën e mësipërme të 
vizitorëve ose të rrezikojnë t'u refuzohet hyrja në shkollë. 

ARM: Të gjithë personat në pronën e shkollës janë rreptësisht të ndaluar të kenë armë mbi 
personat e tyre në çdo kohë ose në çdo hapësirë që u sigurohet nga shkolla, duke përfshirë por 
pa u kufizuar në dollapin e tyre, autobusin e shkollës ose hapësirat përkatëse. Armë konsiderohet 
çdo mjet, instrument, zbatim ose armë e aftë të shkaktojë dëmtime serioze ose më keq. Posedimi, 
përdorimi ose përdorimi i mbetur në tentativë i ndonjë sendi që mund të shkaktojë dëmtim të një 
tjetri do të rezultojë në pezullim të menjëhershëm dhe referim te Dekani i Studentëve. 

Pritjet e kopshtit zoologjik:Të gjithë pjesëmarrësit do të mbajnë pritjet e mëposhtme gjatë 
seancave të Zoom: Pjesëmarrësit do të përdorin gjuhën e përshtatshme (pa mallkime, pa gjuhë 
nënçmuese, pa respekt ose ulërima) gjatë seancave të Zoom. Pjesëmarrësit do të heshtin kur nuk 
flasin për të kufizuar zhurmën në sfond. Pjesëmarrësit do të jenë një kontribues pozitiv gjatë 
mjedisit në internet. Pjesëmarrësit duhet të vishen në mënyrën e duhur gjatë sesionit, dmth. Të 
mos ketë veshje të pahijshme ose të ndrojtura. Pjesëmarrësit duhet të jenë në një hapësirë të 
qetë; zhurma në sfond nga shtëpia juaj i tërheq vëmendjen të tjerëve. Pjesëmarrësit mund të mos 
përdorin sfonde të personalizuara; ata mund të heqin vëmendjen nga të mësuarit. Karakteristika e 
bisedës në Zoom duhet të përdoret në mënyrë të përshtatshme dhe të përqendrohet në bisedat 
akademike. Mësuesi mund ta çaktivizojë këtë veçori sipas gjykimit të tyre. Pjesëmarrësit nuk do të 
lejohen të shfaqin pjesë në ekran nëse nuk jepet leja nga stafi i E&T i Filadelfias. Pjesëmarrësit 
nuk mund të ndryshojnë ekranin e ndarë të asnjë pjesëmarrësi në zoom. 

Ju lutemi këshillohuni që seancat e Zmadhimit mund të shërbejnë si një klasë virtuale herë pas 
here. Të gjitha rregullat nga klasa juaj fizike brenda ndërtesës Filadelfia E&T zbatohen ende për 
klasën virtuale, në shtëpi. Gjuha e papërshtatshme, sfidimi, përçarja dhe mosrespektimi do dhe 
mund të rezultojë në heqjen nga përvoja e të mësuarit të Zmadhimit. Kodi i Sjelljes zbatohet për 
çdo kohë gjatë seancës së Zmadhimit, qoftë në video apo në 'bisedë'. Nëse një student hiqet nga 
seanca e Zmadhimit, mund të kërkohet që ata të takohen me Dekanin e Studentëve për t'u 
riintegruar në mjedisin e Zmadhimit. 

Ju lutemi të keni parasysh se si me shumicën e softverit dhe faqeve të internetit, ju jeni duke rënë 
dakord për kushtet e përdorimit të Zoom, duke përfshirë privatësinë e tyre dhe dispozitat për 
ndarjen e të dhënave.  

REGJISTRIMI I STUDENTVE  

Duke bërë që fëmija juaj të marrë pjesë në të mësuarin audio / vizual virtual ose në të mësuarit në 
klasë, ku një mësues mund të regjistrojë për studentët e mësimit virtual, ju jepni pëlqimin që 
ngjashmëria, zëri dhe deklaratat e tyre të regjistrohen sipas nevojës për qëllime arsimore. 
Pjesëmarrja përbën pëlqimin tuaj sipas çdo ligji të zbatueshëm të privatësisë, përfshirë Aktin e 
Pensilvanisë për Përgjimet (18 Pa.CS 5703). 

E. SHKELJE  
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Systemshtë krijuar një sistem shkeljeje për të mundësuar studentët të veprojnë me përgjegjësi 
dhe të jenë të përgjegjshëm për performancën dhe sjelljen e tyre. Duke zbatuar këtë sistem, është 
shpresa e Administratës që studentët të mësojnë të vlerësojnë rëndësinë dhe nevojën për vetë-
disiplinë. Theshtë përgjegjësi e studentit të njoftojë dhe këshillojë prindërit / kujdestarët e tyre për 
çdo shkelje të ndodhur në lidhje me Kodin e Sjelljes të Filadelfias E & T ose politikat e shkollës. 

Çdo student do të fillojë çdo tremujor me njëqind (100) pikë. Nota kaluese në disiplinë është 
shtatëdhjetë (70). Notat tremujore të secilit student do të jenë mesatare për të përcaktuar notën 
përfundimtare të disiplinës. Nëse një student dështon në sjellje për vitin shkollor, atyre do t'u 
kërkohet të ndjekin shkollën verore. Studentëve që shkelin Kodin e Sjelljes, politikat dhe / ose 
procedurat e shkollës do t'u lëshohet një shkelje, në të cilën do të zbriten pikët nga nota e 
disiplinës së studentit. Zbritjet e pikëve ndryshojnë bazuar në shkeljen. 

Studentët që marrin një notë disiplinore në një të katërtën mund të fitojnë një notë kaluese duke 
fituar një tetëdhjetë e pesë (85) ose më shumë në tremujorin vijues. Nëse studenti merr një 
tetëdhjetë e pesë (85), nota dështuese e tremujorit paraardhës do të rregullohet në 70. 
Më poshtë është një listë e shkeljeve që gjenden në fletën e shkeljeve të Shkollave të 
Mesme të Filadelfias E&T Charter High Schools:   

Përshkrimi i shkeljes Shkolla e Mesme Akademike e Pandershmërisë Filadelfia E&T beson se 
ndershmëria akademike është jetike për suksesin e secilit student. Prandaj, studentëve u 
ndalohet plagjiatura, mashtrimi ose ndonjë aktivitet tjetër kur një student përpiqet të paraqesë 
punën e një personi tjetër si të tijën. Për më tepër, çdo student që ndihmon me dëshirë një tjetër 
student të shkelë këtë politikë do të jetë gjithashtu në shkelje të politikës së ndershmërisë 
akademike. Të gjitha shkeljet e kësaj politike do të hetohen nga Shefi i Akademikëve. 

Administrata e Dështimit për të përmbushur dokumentet e kërkuara në kornizën kohore të dhënë. 
Dënimi do të Përpunimi do të jetë në fuqi për çdo ditë që studenti nuk respekton. 

• Shkelja e telefonit celular: Kur një student shkel politikën e shkollës për celularin.  
• Klasa e prerjes: Kur një student nuk është në vendin ku dikton lista e tij.  
• Veprat e përsëritura: Çdo ndëshkim deri në dhjetë (10) ditë pezullim.  
• Mosrespektimi: Kur një student thotë ose bën diçka që tregon mungesë respekti për një staf 

ose anëtar të fakultetit. Shkeljet e shumta do të rezultojnë në çdo ndëshkim deri në dhjetë 
(10) ditë pezullim. 

• Përçarja: Kur një nxënës prish ambientin e shkollës duke vepruar duke përfshirë, por pa u 
kufizuar në, bisedën e tepruar, lënien e vendeve, paketimin herët, hedhjen e sendeve, 
bërtitjen etj.  

• Kodi i Veshjes: Kur një student nuk është në uniformën e duhur.  
• Ashensori: Kur një student është në ashensor pa kredencialet e duhura.  
• Rrezikimi i mirëqenies së të tjerëve: Kur studentët marrin pjesë në sjellje të rrezikshme 

duke përfshirë luftën në lojë, hedhjen e rrezikshme të objekteve dhe shtyrjen / shkeljen e 
studentëve të tjerë.  

• Falsifikimi i Dokumenteve: Kur studentët falsifikojnë nënshkrime, falsifikojnë pasimet e 
sallës, ose fletë-lejet.  

• iPad / Chromebook: Kur një student shkel politikën iPad / Chromebook 1: 1. Shkelja do të 
shqyrtohet nga Departamenti i Teknologjisë në bashkëpunim me Shërbimet e Studentëve. 
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• Vonë në klasë: Një student vonohet kur ai / ajo nuk është në klasën e tyre të caktuar ose në 
kafene gjatë drekës së caktuar kur bie zilja.  

• Lënia e pasurisë shkollore: Kur një nxënës largohet nga pasuria e shkollës pa lejen e 
duhur.  

• Plehra: Kur një student me dashje lë plehra / mbeturina në klasën e tij, kafeterinë dhe / ose 
korridorin.  

• Sjellje e pahijshme ose e pahijshme: Kur një student përdor gjuhë / veprime të turpshme 
ose të ndyra, duke përfshirë gjuhën e shkruar dhe postimet elektronike dhe postat 
elektronike. Shkeljet e shumta do të rezultojnë në çdo ndëshkim deri në dhjetë (10) ditë 
pezullim. 

• Raciale e Turpit Etnik: Kur një student përdor sharje racore ose etnike në çfarëdo mënyre. 
Shkeljet e shumta do të rezultojnë në çdo ndëshkim deri në dhjetë (10) ditë pezullim. 

• Fjetja: Kur një student është duke fjetur kur ata duhet të jenë të angazhuar në mësim.  
• Vjedhja: Kur një student merr pronën e një personi tjetër pa leje ose të drejtë ligjore. 

Ekziston mundësia e ndërhyrjes dhe kthimit të policisë. Shkeljet e shumta do të rezultojnë 
në çdo ndëshkim deri në dhjetë (10) ditë pezullim. 

• Shkelja e zonës së paautorizuar: Kur një student gjendet në një zonë të paautorizuar.  
• Vandalizëm: Kur një student shkatërron ose dëmton qëllimisht shkollën dhe / ose pasurinë 

e një studenti tjetër.  
• Shkelja e procedurave të urgjencës: Kur një nxënës nuk ndjek procedurat e urgjencës së 

shkollës në mënyrë të përshtatshme.  
  

F. PARANDALIMET 
 
* Ju lutemi vini re se për shkak të COVID-19 disa nga kërkesat tradicionale të paraburgimit mund 
të ndryshohen për shkak të udhëzimeve të lëshuara nga agjencitë komunale, shtetërore dhe 
federale ose të gjykuara të nevojshme nga Philadelphia E&T. 

Studentët mund të marrin paraburgim për shkelje të politikave dhe procedurave të shkollës. 
Paraburgimet do të ndryshojnë në varësi të natyrës dhe ashpërsisë së shkeljes. Ekzistojnë tre 
lloje të ndalimeve që një student mund të marrë: 

• E hënë deri të premten - * Koha e paraburgimit mund të ndryshojë. 
• E shtunë - * Koha e ndalimit mund të ndryshojë. 

Një listë e paraburgimit do të publikohet çdo ditë. Responsibilityshtë përgjegjësia e studentit të 
kontrollojë për të siguruar që ata nuk janë planifikuar të vuajnë një paraburgim. Pikët do të zbriten 
nga nota e disiplinës së një studenti nëse ata nuk ndjekin një paraburgim të caktuar si më poshtë: 

• Paraburgimi i ditës së javës = 2 pikë  
• Paraburgimi i së shtunës = 10 pikë 

G. Procedurat e pezullimit dhe përjashtimit  
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Disa shkelje të këtij kodi të sjelljes do ta bëjnë një nxënës përgjegjës për një përjashtim nga 
shkolla. Shkolla e Mesme Filadelfia E&T Charter mund të pezullojë një student nga shkolla për 
shkelje të kodit të mirësjelljes. 

Në përputhje me Kodin 12.6 të Departamentit të Arsimit të Shtetit të Pensilvanisë, “Përjashtimet 
nga Shkolla”, Bordi i Administrimit të Shkollës së Mesme të Filadelfias E&T shpreh sa vijon: 
Përjashtimi nga shkolla mund të marrë formën e pezullimit ose dëbimit.  

PEZULLIMI: 

Pezullimi është përjashtim nga shkolla për një periudhë prej një (1) deri në dhjetë (10) ditë 
shkollore rresht. Pezullimet mund të jepen nga çdo anëtar i administratës së shkollës. 
Nëse një student është pezulluar, ata do të ndalohen të ndjekin shkollën, të jenë në mjediset e 
shkollës ose të marrin pjesë ose të marrin pjesë në aktivitete shkollore (vallëzime, udhëtime në 
terren, ngjarje atletike, etj.). Studentëve u kërkohet të plotësojnë të gjithë punën në klasë dhe 
testet e humbura gjatë një pezullimi. Veprimet që do të rezultojnë në një pezullim nga aktivitetet 
e shkollës përfshijnë, por nuk kufizohen në: 

• Rrezikimi i sigurisë së një anëtari tjetër të komunitetit  
• Pjesëmarrje aktive ose pasive në shkatërrimin e pasurisë  
• Mbajtja e armës, drogës, alkoolit ose sendeve të tjera të paligjshme  
• Prerja e orës ose largimi nga klasa pa leje  
• Vjedhja  
• Ngacmim seksual  
• Akte të ashpra të mospërfilljes ose mosrespektimit që shkaktojnë dëm në komunitet 

dhe heqin nga të mësuarit e studentëve të tjerë  

Asnjë student nuk do të pezullohet derisa studenti të mos informohet për arsyen (arsyet) e 
pezullimit dhe t'i jepet një mundësi për t'u përgjigjur. Njoftimi paraprak i pezullimit të synuar nuk ka 
nevojë të jepet kur është e qartë se shëndeti, siguria ose mirëqenia e komunitetit shkollor është e 
kërcënuar. 
Prindi / kujdestari njoftohet menjëherë me shkrim kur studenti pezullohet.  
Kur pezullimi tejkalon tre (3) ditë shkollore, studentit dhe prindit do t'i jepet mundësia për një 
seancë informale në përputhje me kërkesat e Kodit të AP.  
Pezullimet nuk mund të bëhen për të vazhduar radhazi përtej periudhës së dhjetë (10) ditëve të 
shkollës.  
Studentët do të kenë përgjegjësinë të bëjnë provimet dhe punën e humbur ndërsa disiplinohen me 
pezullim dhe do të lejohen të kryejnë këto detyra brenda udhëzimeve të vendosura nga bordi 
drejtues. 
 

Pasi të kryhet një hetim paraprak nga Zyra e Dekanit dhe të përcaktohet se një pezullim është i 
përshtatshëm, shkolla do të njoftojë prindërit ose kujdestarin me gojë për arsyen e pezullimit 
duke përdorur informacionin e kontaktit në dosje dhe do të dërgojë me postë dhe / ose me email 
një kopje të njoftimin e pezullimit në adresën në dosje dhe t'i japë familjes një mundësi për t'u 
përgjigjur. Shkolla do të përpiqet gjithashtu të planifikojë një Takim Riparimi me nxënësin dhe 
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prindin ose kujdestarin në këtë kohë. Nëse një prind i jep leje verbale që studenti të largohet 
nga shkolla, pezullimi do të fillojë menjëherë dhe studenti do të shkarkohet. Nëse prindi nuk 
mund të arrihet, studenti do të mbahet deri në fund të ditës së shkollës 

Takimi i Rivendosjes: 
Nëse një student pezullohet, por nuk përjashtohet, nga studenti dhe nga prindi ose kujdestari i 
tyre kërkohet të marrin pjesë në një takim me Zyrën e Dekanit përpara se studenti të lejohet të 
rifillojë ndjekjen e shkollës ose aktivitetet e shkollës. Nxënësit mund të mos ndjekin aktivitetet e 
shkollës ose të shkollës derisa të ndodhë ky takim i detyrueshëm. 
Takimi i Rivendosjes do të shërbejë si një paralajmërim për të njoftuar studentin dhe prindin / 
kujdestarin e tyre se ata kanë shkelur seriozisht ose kronikisht Kodin e Sjelljes së shkollës. Më 
tej shpresohet që nxënësi të kuptojë ndikimin që sjellja e tij ka pasur në mësimin e tyre dhe të 
shokëve të tyre të shkollës, dhe për këtë arsye do të bëjë të gjitha ndryshimet e nevojshme në 
sjelljen e tij / saj gjatë shkollës. 
Shkolla mund të heqë dorë nga kërkesa për një Takim të Rivendosjes vetëm nëse është 
vendosur një kontratë sjelljeje si pjesë e një seance dëgjimore informale.  

Nxjerrja: 

Përjashtimi është përjashtim nga shkolla nga Bordi i Administrimit për një periudhë që tejkalon 
dhjetë (10) ditë shkollore dhe mund të jetë përjashtim i përhershëm nga lista e shkollës. 
Përjashtimi kërkon një seancë dëgjimore zyrtare në përputhje me Kodin e AP. Nxënësit që 
pezullohen, përjashtohen ose tërhiqen nga shkolla nuk lejohen në pronën e shkollës dhe as nuk 
lejohen të marrin pjesë në ndonjë funksion apo veprimtari shkollore. Nëse një student 
rekomandohet për përjashtim si pasojë e veprimeve të tij, ata kanë të drejtë në një seancë 
dëgjimore zyrtare. Kjo seancë duhet të fillojë brenda 15 ditëve nga akuzat zyrtare (përveç nëse 
bien dakord reciprokisht nga të dy palët). Studentët e Edukimit Special kanë të drejta shtesë siç 
përshkruhet më poshtë në Politikën për Disiplinën e Studentëve me Aftësi të Kufizuara. 
  
H. T R DREJTAT E STUDENTIT & PROCESI PUER KATR  

  
Arsimi është një e drejtë ligjore, dhe studentëve do t'u sigurohet një proces i rregullt nëse ata 
përjashtohen nga shkolla. Në një rast që përfshin një përjashtim të mundshëm, studenti ka të 
drejtë në një seancë dëgjimore zyrtare. 

 
Dëgjimet INFORMALE: Dëgjimet joformale janë krijuar për t'i dhënë mundësi studentit të 
takohet me zyrtarin përkatës të shkollës për të shpjeguar rrethanat që lidhen me ngjarjen për 
të cilën nxënësi është pezulluar ose për të treguar pse nxënësi nuk duhet të pezullohet.  
Seanca joformale mbahet për të sjellë të gjithë informacionin përkatës në lidhje me ngjarjen 
për të cilën nxënësi mund të pezullohet dhe që studentët, prindi / kujdestari i tyre dhe zyrtarët 
e shkollës të diskutojnë mënyrat në të cilat mund të shmangen shkeljet e ardhshme. 

• Seanca informale / konferenca prindërore do të zhvillohet sa më shpejt të jetë e mundur, 
brenda 5 ditëve nga pezullimi.  
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• Njoftimi me shkrim dhe njoftimi i mjaftueshëm për kohën dhe vendin e seancës zyrtare 
duhet të jepen.  

• Seanca joformale / konferenca prindërore do të zhvillohet jo më vonë se dita e tretë e 
pezullimit afatgjatë, përveç nëse të dy palët bien dakord ndryshe dhe do të jenë në 
përputhje me kërkesat e procesit të rregullt ligjor.  

• Seancat joformale / konferencat prindërore sipas kësaj dispozite do të zhvillohen nga CEO 
ose i caktuar nga administrata.  

• Kjo dëgjesë do të lejojë që shkolla t'i komunikojë familjes dhe studentit sjelljet shqetësuese 
/ rezultatet e një hetimi / dëshmitarësh.  

• Prindërit / Studentët do të kenë mundësinë të përgjigjen / marrin në pyetje shqetësimet / 
hetimet / dëshmitarët e prezantuar. Prindërit / Studentët gjithashtu do të kenë mundësinë të 
sjellin dëshmitarët e tyre. 

• Pas përfundimit të dëgjimit joformal, CEO ose i emëruar Administrativ do të përcaktojë 
veprimin tjetër. * Ju lutemi vini re: një rekomandim për dëbim mund të jetë një rezultat. 

  
Çdo student do të përfitojë të drejtat e tij / saj të procesit të rregullt ligjor në rast të një 
rekomandimi për përjashtim.  

POLITIKA P ONR DISIPLINIMIN E STUDENTVE ME AFTSI T KUFIZUARA: 

Shkolla e Mesme Filadelfia E&T do të zhvillojë dhe zbatojë plane dhe programe pozitive për 
mbështetjen e sjelljes për studentët me aftësi të kufizuara të cilët kërkojnë ndërhyrje specifike 
për të adresuar sjelljet që ndërhyjnë në të mësuar. 

Studentët me aftësi të kufizuara që shkelin Kodin e Sjelljes ose bëjnë sjellje të papërshtatshme, 
veprimtari përçarëse ose të ndaluara dhe / ose veprime të dëmshme për veten e tyre ose të 
tjerët, të cilat zakonisht do të rezultonin në veprim korrigjues ose disiplinë të studentëve pa 
aftësi të kufizuara, do të disiplinohen në përputhje me ligjet dhe rregulloret shtetërore dhe 
federale, politika shkollore dhe, nëse është e zbatueshme, Programi i tyre i individualizuar i 
arsimit (IEP) dhe Plani i mbështetjes së sjelljes.  

PEZULLIMI NGA SHKOLLA P STR NXUDNSIT ME AFTSI T KUFIZUARA: 

Një nxënës me aftësi të kufizuar mund të pezullohet për dhjetë (10) rresht dhe pesëmbëdhjetë 
(15) ditë kumulative të shkollës për çdo vit shkollor, për të njëjtat arsye dhe kohëzgjatje si një 
student pa aftësi të kufizuara. Pezullimi i tillë nuk do të përbëjë ndryshim në vendosjen 
arsimore të studentit. 

NDRYSHIMET N IN VENDOSJEN EDUKATIVE / P DRCAKTIMET E MANIFESTIMIT: 

Një përcaktim i manifestimit kërkohet nga IDEA (2004) kur merret parasysh përjashtimi i një 
studenti me aftësi të kufizuara që përbën një ndryshim disiplinor të vendosjes.  

NDRYSHIMI DISIPLINOR I VENDOSJES: 

Një ndryshim disiplinor i vendosjes ndodh kur një student që po merr shërbime të arsimit 
special përjashtohet nga shkolla:  

• Për më shumë se dhjetë (10) ditë shkollore me radhë,  
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• Për më shumë se pesëmbëdhjetë (15) ditë shkollore në çdo një vit shkollor,  

• Kur ditët 11-15 përbëjnë një model përjashtimi, OSE  

• Për edhe një (1) ditë shkollore për një student me aftësi të kufizuara intelektuale *.  

* Për studentët me aftësi të kufizuara intelektuale, çdo pezullim ose përjashtim disiplinor është 
një ndryshim në vendosjen arsimore dhe nuk mund të bëhet pa pëlqimin e prindërve ose 
miratimin gjyqësor.  

Shkolla në mënyrë të njëanshme mund ta largojë një student në një mjedis arsimor të 
ndërmjetëm për jo më shumë se dyzet e pesë (45) ditë shkollore pa një rishikim të përcaktimit 
të manifestimit në rrethanat e mëposhtme:  

• Mbajtja ose mbajtja e një arme  

• Zotërimi, përdorimi, shitja ose kërkimi i substancave të paligjshme me vetëdije  

• Shkaktimi i lëndimit të rëndë trupor një personi tjetër  

 

P DRCAKTIMI I MANIFESTIMIT: Studentët që kryejnë një shkelje të rëndë në Filadelfia  
Kodi i Sjelljes së E&T dhe një paaftësi e dokumentuar do të ftohet të marrë pjesë në një takim të 
Përcaktimit të Manifestimit, sipas gjykimit të administratës së shkollës. Një Përcaktim i Manifestimit 
duhet të kryhet nga ekipi i IEP për të vendosur nëse sjellja e studentit është shkaktuar nga paaftësia 
e studentit ose është një "manifestim" i aftësisë së kufizuar. Nëse ekipi i IEP vendos që sjellja e 
studentit nuk kishte të bënte me paaftësinë, vendosja e studentit mund të ndryshohet për arsye 
disiplinore dhe / ose studenti mund t'i nënshtrohet pasojave të duhura disiplinore për veprimet e tij 
ose të saj. 

Informacione shtesë mund të gjenden në Kapitullin 12 të Kodit të PA (shih lidhjen më poshtë): 

http://www.pacode.com/secure/data/022/cha Chapter12/022_0012.pdf  

Studentët me nevoja të veçanta, të cilët shkelin Kodin e Sjelljes së Filadelfias E&T, kanë të drejtën 
e një Përcaktimi të Manifestimit përpara procedurave të dëbimit.  

Një përcaktim i manifestimit kërkohet nga IDEA kur merret parasysh përjashtimi i një studenti me 
aftësi të kufizuara që përbën një ndryshim disiplinor të vendosjes. Përcaktimi i manifestimit duhet të 
bëhet brenda 10 ditëve shkollore nga çdo vendim për të ndryshuar vendosjen e një fëmije me aftësi 
të kufizuar për shkak të shkeljes së kodit të sjelljes së studentit. Përcaktimi i manifestimit kryhet nga 
LEA, prindi dhe anëtarët përkatës të ekipit të IEP (siç përcaktohet nga prindi dhe LEA.) 

Gjatë kryerjes së përcaktimit të manifestimit, ekipi duhet të përcaktojë:  

• Nëse sjellja në fjalë është shkaktuar ose ka pasur një lidhje të drejtpërdrejtë dhe thelbësore 
me paaftësinë e fëmijës; OSE 

• Nëse sjellja në fjalë ishte rezultat i drejtpërdrejtë i dështimit të LEA për të zbatuar IEP-në.  

Nëse përcaktimi i ekipit është Po për secilën nga pohimet e mësipërme, sjellja duhet të 
konsiderohet si një manifestim i paaftësisë së studentit.  
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Dëgjimet formale: Në zbatim të ligjit të Pensilvanisë, të drejtat e mëposhtme të procesit të rregullt 
ligjor do të respektohen nëse një student rekomandohet për përjashtim:  

• Njoftimi për tarifat u dërgohet prindërve ose kujdestarëve të studentit me postë të vërtetuar.  
• Të paktën 3 ditë duhet të jepet njoftimi për kohën dhe vendin e seancës. Një kopje e 

politikës së dëbimit, njoftimi që këshilltari ligjor mund të përfaqësojë studentin dhe 
procedurat e dëgjimit përfshihen në njoftimin e seancës. Një student mund të kërkojë 
rivendosjen e seancës dëgjimore kur studenti demonstron arsye të mirë për një zgjatje. 

• Seanca dëgjimore do të mbahet privatisht nëse nxënësi ose prindi nuk kërkon një seancë 
dëgjimore publike.  

• Studenti mund të përfaqësohet nga mbrojtësi, në kurriz të prindërve ose kujdestarëve, dhe 
mund të ketë një prind ose kujdestar të marrë pjesë në seancë.  

• Studenti ka të drejtë të paraqitet me emrat e dëshmitarëve kundër studentit, dhe kopjet e 
deklaratave dhe dëshmive të dëshmitarëve.  

• Studenti ka të drejtë të kërkojë që dëshmitarët të paraqiten personalisht dhe t'u përgjigjen 
pyetjeve ose të merren në pyetje.  

• Studenti ka të drejtë të dëshmojë dhe të paraqesë dëshmitarë në emër të tij.  
• Një seancë dëgjimore duhet të mbahet me shkrim ose audio. Studenti ka të drejtë, me 

shpenzimet e studentit, për një kopje. Një kopje do t'i sigurohet pa asnjë kosto një studenti 
që është i varfër. 

• Procedimi do të mbahet brenda 15 ditëve shkollore nga njoftimi i akuzave, përveç nëse 
bihet dakord reciprokisht nga të dy palët. Seanca dëgjimore mund të vonohet. 

• Njoftimi për të drejtën për të apeluar rezultatet e seancës do t'i jepet studentit me vendimin 
e dëbimit.  

 SEKSIONI 3. POLITIKAT AKADEMIKE  

Ndershmëria akademike:Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T Charter beson se ndershmëria 
akademike është jetike për suksesin e një studenti dhe për reputacionin e shkollës sonë. 
Studentët duhet të jenë përgjegjës për punën e tyre në çdo kohë. Prandaj, studentëve u ndalohet 
të mashtrojnë dhe plagjiarizojnë. Plagjiatura është kopjim fjalë për fjalë, përmbledhje ose 
parafrazim i fjalëve ose ideve të tjetrit pa përmendur burimin. Mashtrimi është të kërkosh të 
marrësh (ose të ndihmosh një student tjetër për të marrë) kredi ose nota të përmirësuara përmes 
përdorimit të mjeteve të ndaluara ose mashtruese. 

Shembuj të pandershmërisë akademike: 

• Paraqitja e ideve ose të tjerëve si tuajat, pa i dhënë vlerësim të duhur burimit tuaj.  
• Kopjimi nga testi, projekti, detyrat e shtëpisë ose puna e pavarur e klasës së dikujt tjetër.  
• Lejimi i dikujt që të kopjojë ose dërgojë punën tuaj si të tijën.  
• Përdorimi i shënimeve ose materialeve të tjerë (përfshirë telefonat celularë) gjatë një testi 

ose provimi pa autorizimin e mësuesit.  
• Përdorimi i një telefoni celular për të kapur imazhe të një testi ose detyre shtëpie të 

përfunduar / detyrë shtëpie ose projekt dhe për ndarjen me të tjerët për qëllimin e kopjimit.  
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Studentët që merren me ndonjë nga aktivitetet e pandershme të mësipërme do të përballen me 
pasoja që përfshijnë, por nuk kufizohen në sa vijon: incidenti i raportuar në Zyrën e Akademikëve, 
konferenca e studentëve me mësuesin, njoftimi i prindërve nga mësuesi, nota e zvogëluar, 
ndalimet.  

Zyra e Akademikëve do të mbajë një bazë të të dhënave për shkeljet e Politikës së Ndershmërisë 
Akademike. Studentët që kanë më shumë se një shkelje do të përballen me pasoja më serioze që 
mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në sa vijon: konferenca e prindërve, pezullimi, përjashtimi 
nga nderimet, referimi tek këshilltari dhe ulja e vlerës së caktimit / testit në zero. 

Mësuesit janë përgjegjës për zbatimin e pasojave dhe raportimin e incidentit në Zyrën Akademike 
përmes një emaili që përfshin detaje të incidentit, si dhe shkrimin e studentit (studentëve) për 
Pandershmërinë Akademike dhe dorëzimin e njoftimeve për Shërbimet e Studentëve.  
 
SHKOLLA AKADEMIKE E VERS: Çdo student i E&T i Filadelfias që dështon në një kurs 
akademik duhet ta kompensojë atë kurs para diplomimit ose ngritjes në nivelin e klasës tjetër. 
Referojuni kërkesave për kredi për Philadelphia E&T për të siguruar diplomimin në kohë. 
Studentët me më shumë se dy dështime përfundimtare në lëndët kryesore do t'i referohen Shefit 
të Akademikëve dhe CEO për rishikim administrativ, i cili mund të përfshijë përsëritjen e notës 
potencialisht. 

NJOFTIM VJETOR PUBLIK / FILMIJT GJENI POLITIKAT: Në Filadelfia E&T ne jemi të 
përkushtuar për të përmbushur nevojat e çdo studenti. Ne u shërbejmë studentëve me një larmi të 
nevojave arsimore. Studentët me IEP ose 504 plane trajtohen në mënyrë të barabartë në 
komunitetin tonë. Për informacion më të hollësishëm në lidhje me Procesin e Gjetjes së Fëmijëve 
dhe Programin e Edukimit Special, ju lutemi shkoni në uebfaqen e shkollës tonë në: 
http://www.petchs.org/our_programs/academics/special_education_policies 

PROGRAMI ARSIMOR PSTRR UDHUCTZIMIN E GJUHS EL (MARSUESI ANGLISHT): Qellimi  
e LIEP e Shkollës së Lartë të Filadelfias Elektrike & Teknologji Charter është të plotësojë nevojat 
gjuhësore të Nxënësve të Anglisë dhe të ndihmojë EL-të tanë (Nxënësit e anglishtes) të rrisin 
aftësinë e tyre të gjuhës në të katër fushat e Leximit, Shkrimit, Të folurit dhe Dëgjimit.  

Nxënësit e anglishtes identifikohen së pari nga Anketa e Gjuhës Shtëpie që një prind ose 
kujdestar i studentëve tanë të ardhshëm duhet të plotësojnë me regjistrimin. Nëse një gjuhë tjetër 
përveç anglishtes shfaqet në Sondazhin e Gjuhës Shtëpie, ndiqet Procesi i Identifikimit i Nxënësit 
të PDE-së. Bazuar në rezultatet, një student mund të vendoset në një LIEP të përshtatshëm. Një 
përshkrim i plotë i LIEP mund të gjendet 
nëhttp://www.petchs.org/our_programs/academics/language_instruction_educational_program   

Prindërit e EL kanë të drejtë të refuzojnë disa programe të veçanta, të specializuara dhe 
shërbime që mund të jenë pjesë e LIEP për fëmijët e tyre. Për më shumë informacion në lidhje 
me LIEP-in tonë kontaktoni Shefin tonë të Akademikëve:Znj. Rosemarie DeFelice: 267-514-
1823 ext. 221; defelicer@petchs.org   
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GRADING: Metrikat e mëposhtëm përdoren për vlerësimin tremujor:  

Shkalla e notimit: A: 93-100, B: 85-92, C: 76-84, D: 70-75, F: 69 dhe më poshtë.  

(* Programi Akademik dhe procedurat e Notave mund të ndryshohen nga Bordi i Administrimit për 
shkak të kufizimeve dhe udhëzimeve të COVID-19. Çdo rregullim i këtyre programeve do të jetë i 
natyrës së përkohshme dhe i dizajnuar për t'u siguruar studentëve rrugë të suksesit pa ndëshkime 
në lidhje me publikun e paparë barrierat shëndetësore. Çdo ndryshim i miratuar nga bordi do t'u 
komunikohet studentëve dhe familjeve dhe do të postohet në faqen e internetit të shkollës për 
rishikim publik.)  

  

KQRKESAT E GRADUIMIT: Bordi i Administrimit dëshiron të njohë çdo student të përfundojë me 
sukses programin mësimor të miratuar nga shkolla duke dhënë një diplomë në ceremonitë e 
diplomimit. Administrata e shkollës do të zhvillojë procedura për zbatimin e kësaj politike që 
përfshijnë regjistrimin e kujdesshëm të progresit të secilit nxënës dhe akumulimin e kërkesave të 
diplomimit; këshillimi i studentëve për të ditur se çfarë pritet prej tyre për përfundimin e shkollimit; 
lëshimi i paralajmërimeve periodike për studentët që rrezikojnë të mos përmbushin kërkesat e 
diplomimit; përgatitjen dhe dorëzimin në bord për aprovimin e tij të listës së kandidatëve për 
dhënien e një diplome; përgatitja e diplomave të përshtatshme; dhe planifikimin dhe ekzekutimin e 
ceremonive të diplomimit të cilat shënojnë në mënyrë të përshtatshme këtë arritje të rëndësishme. 
Bordi do të akordojë një diplomë të shkollës së mesme për çdo student që plotëson kërkesat e 
diplomimit. Kërkesa të tilla do të përfshijnë përfundimin me sukses të kurseve të studimit për një 
shkollë të mesme katër-vjeçare të miratuar nga bordi dhe që plotësojnë standardet e përcaktuara 
nga Komonuelthi i Pensilvanisë dhe rregulloret e arsimit. Një studenti që ka përfunduar kërkesat 
për diplomim nuk mund të refuzohet një diplomë për qëllime disiplinore, por mund të refuzohet 
pjesëmarrja në ceremonitë e diplomimit me vendim të administratës së shkollës. Bordi pranon që 
Komonuelthi i Pensilvanisë kërkon që secili kandidat për diplomim do të ketë fituar 21 kredite. 
Sidoqoftë, në mënyrë që të sigurohet që Philadelphia E & T përfundon me besnikëri misionin e tij 
për t'i bërë studentët të punësueshëm në shekullin 21 bordi ka vendosur një standard më të lartë 
që studentët duhet të plotësojnë para se të diplomohen. Për më tepër, studentëve u kërkohet të 
kalojnë të gjitha lëndët për të cilat janë të regjistruar edhe nëse përfundimi i këtij kursi është mbi 
standardin e përshkruar të diplomimit të parë më poshtë. Njësia Standarde e Kredisë / Subjektit e 
Komonuelthit të Pensilvanisë 

• 4 anglisht   
• 3 Matematikë   
• 3 Shkenca   
• 3 Studime Sociale   
• 2 Arte ose Shkenca Humane ose Të dyja   
• 1 Shëndetësia dhe PE  
• 5 zgjedhje  

Filadelfia E&T Charter HS Standard  
Njësia e Kredisë / Subjektit  
• 4 anglisht   
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• 4 Matematikë   
• 4 Shkenca dhe Teknologjia   
• 3 Studime Sociale   
• 3 Gjuhë, Arte ose Shkenca të Huaja të Huaja   
• 1 Shëndetësia dhe PE  
• 5 kurse shtesë të miratuara për kredi drejt diplomimit nga shkolla 

  
KRITERET E NDERIMEVE: Nderimet përcaktohen çdo tre muaj nga notat e kartës së raportit 
tremujor.  

• Nderimet e para: 93% mesatare akademike; jo D ose F, duke kaluar notën e disiplinës. 
• Nderimet e dyta: 85% mesatare akademike; jo F; kalimi i notës së disiplinës. 

TESTIMI I GUREYT KYÇ / TESTIMI I PASA-s: Të gjithë studentëve u kërkohet të marrin 
Provimet Keystone në vitin e duhur (fundi i vitit të klasës së 10-të për testimin fillestar; viti i ri për 
ri-testim) ose Testimi PASA kur është e zbatueshme. Administrimi i testit do të zhvillohet në 
dhjetor / janar dhe maj dhe do t'u kërkojë studentëve të ndjekin një orar testimi me shkarkime të 
hershme. Ju lutemi rishikoni kalendarin për të gjetur orarin e testimit. * Ju lutemi vini re se për 
shkak të COVID-19 disa nga kërkesat tradicionale të testimit mund të ndryshohen për shkak të 
udhëzimeve të lëshuara nga agjencitë komunale, shtetërore dhe federale ose të konsideruara të 
nevojshme nga E&T i Filadelfias. 

  

POLITIKA E SJELLJES S ST STUDENTVE: Provimet Keystone janë provime akademike të 
kërkuara nga Departamenti i Arsimit i Pensilvanisë. Sjellja e studentëve gjatë administrimit të testit 
është një pjesë kritike për të siguruar sigurinë dhe drejtësinë e testit për të gjithë studentët. 
Proktorët që mendojnë se studentët po sillen në një mënyrë që është në kundërshtim me 
Protokollin e Testit Keystone duhet të marrin broshurën e provës së studentit. Proktori shtesë 
duhet të shoqërojë fëmijën dhe broshurën e testit te Koordinatori i Testimit. Koordinatori i Testimit 
do ta referojë studentin në administratën e shkollës për të përcaktuar ashpërsinë e veprës. 

VLERSIMI I ZONS LOKALE: Për studentët që nuk arrijnë të demonstrojnë aftësi në Provimet 
Keystone deri në fund të klasës së tyre të njëmbëdhjetë. Atyre do t'u kërkohet të kalojnë 
vlerësimin tonë të zonës, të cilën ne i quajmë Provimet e Ekuivalencës së Lartë. Studentëve do 
t'ju kërkohet të zotërojnë aftësitë në këtë vlerësim lokal para diplomimit. 

BAKENI PUNN DHE PUNN E VONT: * Ju lutemi vini re se për shkak të COVID-19 disa nga 
kërkesat tradicionale mund të ndryshohen për shkak të udhëzimeve të lëshuara nga agjencitë 
komunale, shtetërore dhe federale ose të gjykuara të nevojshme nga Philadelphia E&T. 

Puna e përbërjes përcaktohet si çdo detyrë ose provë që një student duhet të kryejë për shkak të 
një mungese të justifikuar. Studentëve duhet t'u lejohet e njëjta kohë kur studentëve të tjerë u 
është dhënë për të përfunduar detyrën dhe duhet të lejohet të bëjnë testin për kredi të plotë. Nota 
e një studenti nuk duhet të ulet thjesht për shkak të një mungese të justifikuar. Testet e humbura 
duhet të bëhen pas shkollës në Qendrën tonë të Mësimit të Komunitetit të Shekullit 21 (Programi 
Pas Shkollës) pas kthimit të studentit. 
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Puna e vonuar është përcaktuar si çdo punë e përfunduar ose e kthyer pas datës së caktuar të 
afatit. Studentët mund të dorëzojnë punën e vonë deri në fund të tremujorit aktiv. Mësuesit mund 
të përdorin diskrecionin e tyre për të ulur një notë për vonesën, por kjo ulje duhet të jetë jo më 
shumë se 50% e notës së fituar. Nxënësit duhet të marrin pjesë në Qendrën e Mësimit të 
Komunitetit të Shekullit 21 (Programi pas shkollës) për të bërë punën / detyrat e shtëpisë të 
humbura. 

KONFERENCA P PARR PRINDRIN / M TESUESIN: Do të ketë disa mundësi gjatë gjithë vitit për 
t'u takuar me mësuesit e fëmijës suaj. Ju lutemi shikoni kalendarin për datat / orët. Sidoqoftë, ju 
mund të kontaktoni mësuesit e fëmijës tuaj përmes postës elektronike ose telefonit në çdo kohë, 
një listë e plotë e stafit është në dispozicion në internet: http://www.petchs.org/about/staff. Nëse 
dëshironi të caktoni një takim me mësuesit e fëmijës suaj, kontaktoni Zyrën e Akademikëve në 
shtrirjen 221. 

PROMOVIMI: Shkolla e Mesme Filadelfia E & T Charter është e përkushtuar për përsosmëri në 
arritjet e studentëve dhe pranon rëndësinë e një standardi të gjerë të promovimit të shkollës. Një 
standard i tillë do të pranojë që rritja personale, shoqërore, akademike dhe fizike ndryshon me 
studentin individual dhe, në përputhje me rrethanat, secili do të vendoset në mjedisin arsimor më 
të përshtatshëm për nevojat e tyre aktuale. Promovimi i studentëve do të ndodhë çdo vit në 
mbyllje të vitit shkollor. Në lidhje me kohën e një veprimi të tillë, përjashtimet nga ky udhëzim 
mund të bëhen nga administrata e shkollës pas konsultimit me mësimdhënësin dhe me miratimin 
e Bordit të Administrimit.  

Përfundimi me sukses i kërkesave të kursit përmes një programi shkollor veror të aprovuar nga 
shkolla do të vlerësohet në marrjen e vendimeve për ngritje në detyrë.   

Udhëzime për promovim   
• Promovimi në klasën e 10-të:  
• Studentët duhet të kenë 5 ose më shumë kredite me të paktën një kredi të plotë në anglisht.  
• Promovimi në klasën e 11-të:  
• Studentët duhet të kenë 11 ose më shumë kredite me të paktën dy kredite të plota në anglisht 

dhe të paktën një kredi të plotë në secilën prej lëndëve të mëposhtme: matematikë, shkencë, 
histori.  

• Promovimi në klasën e 12-të:  
• Studentët duhet të kenë të paktën 17.5 kredite me të paktën tre kredite të plota në anglisht 

dhe të paktën dy kredite të plota në secilën prej lëndëve të mëposhtme: matematikë, 
shkencë, histori.  

POWERSCHOOL: Prindërit / Kujdestarët kanë aftësinë për të hyrë dhe monitoruar notat e fëmijës 
së tyre duke përdorur emrin individual të përdoruesit dhe fjalëkalimin që ju është lëshuar me 
regjistrin e fëmijës tuaj. Për më shumë informacion në lidhje me këtë mjet të dobishëm, ju lutemi 
kontaktoni Zyrën e Akademikëve në 267-514-1823 Shtojca 221. Trajnimet e Prindërve ofrohen 
gjatë gjithë vitit; ju lutemi vazhdoni të kontrolloni kalendarin tonë në faqen tonë kryesore 
www.petchs.org. 
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SHKOLOGJIA: Shkollogji është Sistemi i Menaxhimit të Mësimit (LMS) që do të jetë klasa 
kryesore për elementin e Mësimit në Distancë të Planit tonë të Shëndetit dhe Sigurisë. Studentët 
do të jenë në gjendje të aksesojnë dhe të shikojnë të gjitha detyrat e klasës dhe kalendarët e 
klasës në Schoology. Mësuesit do t'u sigurojnë studentëve një kod hyrjeje për secilën nga klasat e 
tyre. 

STUDENTT ME AFTSI T KUFIZUARA: Studentët që kanë IEP ose 504 plane i nënshtrohen 
përmbajtjes së këtij dokumenti që zëvendëson politikat akademike këtu kur është e përshtatshme. 
Të gjithë mësuesit duhet të rishikojnë dhe zbatojnë akomodimet dhe materialet e duhura 
akademike për studentët me IEP dhe 504 Plane. Çdo veprim / të gjitha do të adresohen në 
përputhje me ligjin e Pensilvanisë. Çdo student me një Program Arsimor të Individualizuar (IEP) 
ose Marrëveshjen e Shërbimit të Seksionit 504 do t'i përmbahet kërkesave akademike të 
përcaktuara në ato dokumente. 

SEKSIONI 4. POLITIKAT E TEKNOLOGJIS  
Administrata duhet të sigurojë që përdorimi i teknologjisë të jetë në përputhje me misionin e 
shkollës, qëllimet dhe objektivat e saj. Çdo nxënës pritet të veprojë me maturi, etikë dhe me 
përgjegjësi kur përdor pajisjet e shkollës, veçanërisht kur përdor teknologjinë shkollore. Duke 
pasur parasysh nevojën shtesë për teknologji për të mbështetur të mësuarit në distancë, kur 
është e zbatueshme, është jashtëzakonisht e rëndësishme që studentët të jenë të njohur me 
politikat e teknologjisë. Secilit student në Filadelfia E&T do t'i lëshohet një pajisje shkollore 
(Chromebook ose iPad). Çdo student që nuk ka qasje në internet në shtëpi inkurajohet të 
kontaktojë Departamentin e IT të Filadelfias E&T për t'i mbështetur ata në hyrjen në internet në 
shtëpinë e tyre. Nxënësve u ndalohet të përdorin rrjetin kompjuterik të shkollës për ndonjë 
qëllim komercial; për transmetimin, marrjen, paraqitja, ose botimi i ndonjë materiali që 
vlerësohet të jetë shpifës, abuziv, i papërmbajtur, i qartë seksual dhe fyes, kërcënues dhe i 
paligjshëm. Nxënësve u ndalohet të ndërhyjnë në ndonjë nga burimet teknike të shkollës dhe 
do të marrin dënime të ashpra për dëmtimin e qëllimshëm dhe / ose keqpërdorimin e 
kompjuterëve, sistemeve ose rrjeteve të shkollës. Çdo shkelje e politikës së shkollës për hyrjen 
në kompjuter do të rezultojë në humbjen e privilegjeve të kompjuterit, referimin te dekani i 
studentëve dhe veprime ligjore nëse gjykohet e nevojshme. sistemeve, ose rrjeteve. Çdo 
shkelje e politikës së shkollës për hyrjen në kompjuter do të rezultojë në humbjen e privilegjeve 
të kompjuterit, referimin te dekani i studentëve dhe veprime ligjore nëse gjykohet e nevojshme. 
sistemeve, ose rrjeteve. Çdo shkelje e politikës së shkollës për hyrjen në kompjuter do të 
rezultojë në humbjen e privilegjeve të kompjuterit, referimin te dekani i studentëve dhe veprime 
ligjore nëse gjykohet e nevojshme. 

Politika e pranueshme e përdorimit (AUP): Shkolla u siguron studentëve qasje në kompjuterë në 
të gjithë ndërtesën tonë, duke u dhënë studentëve qasje në burimet e rrjetit, aplikacione softuerësh 
dhe internet. Teknologjia që ne ofrojmë ka për qëllim të përmirësojë përvojën arsimore të studentit, 
si dhe të ndihmojë në përmbushjen e qëllimeve dhe standardeve arsimore. Meqenëse studentët 
janë në gjendje të përdorin burimet jashtë rrjetit tonë, të gjithë studentët do të trajnohen për sigurinë 
kibernetike si dhe ngacmimin në internet.  



 

51  
  

Para se një student të përdorë burimet tona, studentët duhet të marrin pjesë në një kurs të 
ngacmimit në internet dhe të nënshkruajnë politikën tonë të pranueshme të përdorimit (AUP). AUP 
rishikohet për studentët nga stafi ynë, dhe në këtë dokument, ne synojmë të edukojmë përdoruesin 
për pritjet e shkollës dhe përgjegjësitë e përdoruesit. AUP përfshin si kursin e ngacmimit në internet 
dhe politikën tonë të pranueshme të përdorimit. 

Përjashtimet: Studentët tanë pritet të respektojnë politikat e përcaktuara në këtë dokument dhe të 
zbatojnë ato që mësuan në kursin tonë të ngacmimit në internet. Shkeljet e AUP do të kenë pasoja 
të rënda akademike për një student. Nëse një student humbet privilegjet e tij të teknologjisë për 
shkak të një shkeljeje, ai / ajo nuk mund të përdorë teknologjinë E&T të Filadelfias në çdo kohë 
gjatë kohëzgjatjes së masës disiplinore të vendosur.  

Shkelja nuk është përgjegjësi e mësuesit dhe një student nuk do të përjashtohet nga një detyrë 
sepse ata kanë humbur privilegjet e tyre të teknologjisë. Studenti do të jetë plotësisht përgjegjës 
për veprimet e tij ose të saj dhe ende kërkohet të kryejë çdo detyrë. Ne ofrojmë 2 mundësi për 
studentët që shkelin AUP-in tonë: 
 

• Ju mund të kryeni detyra të lidhura me teknologjinë jashtë shkollës në shtëpi, një bibliotekë 
publike, etj.  

• Një student mund t’i rekomandojë mësuesit të tij një mënyrë tjetër për të kryer detyrën. 
Mësuesit do të përdorin diskrecionin e tyre nëse propozimi është i pranueshëm ose jo dhe 
në përputhje me detyrën origjinale. 

• Nëse nuk gjenden alternativa të vlefshme, studenti do të marrë një notë të dobët për 
detyrën Përshkrimi i shkeljes së nivelit 1 dhe veprimet disiplinore 

 

Shkeljet e Nivelit 1 konsiderohen shkelje të vogla dhe zakonisht kanë pak efekt mbi përdoruesit ose 
burimet e tjera. Këto shkelje përfshijnë, por nuk kufizohen në:  

• Përdorimi i Philadelphia E&T ose teknologjisë së studentit gjatë orës mësimore për arsye që 
nuk lidhen me klasën (lojëra, video, skedarë muzikorë, CD, DVD, pajisje dore duke përfshirë 
telefonat, shfletim të faqeve të internetit jashtë temës).   

• Drejtimi i programeve jo-kërcënuese, të paautorizuara.   
• Heqja ose zëvendësimi i pajisjeve ose kabllove pa autorizim.   
• Dërgimi i një emaili të papërshtatshëm.   
• Ushqimi ose pirja në çdo zonë përreth një kompjuteri / printeri / tablete / pajisje teknologjike.  
  
Masat disiplinore për shkeljet e nivelit 1:  

• Kundërvajtja e parë: humbja e privilegjeve të teknologjisë për pjesën e mbetur të ditës; 1 
demeritet; 1 paraburgim 

• Vepra e dytë: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 javë; 5 demerite; 5 ndalime 
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• Vepra e tretë: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 muaj; 10 demerite; 10 ndalime 
• Pas shkeljes së nivelit të tretë 1, të gjitha shkeljet pasuese të nivelit 1 bëhen shkelje të nivelit 

2  

Përshkrimi i shkeljeve të nivelit 2 dhe veprimet disiplinore   

Shkeljet e nivelit 2 konsiderohen shkelje madhore dhe zakonisht tregojnë shpërfilljen e studentit për 
përdoruesit e tjerë, pajisjet e shkollës dhe AUP.  

Këto shkelje përfshijnë, por nuk kufizohen në:  

• Përpjekje ose vizita të ndaluara të hyrjes në faqen e internetit. Një listë e të gjitha faqeve në 
të cilat një student hyn ose përpiqet të ketë qasje në pajisjet shkollore regjistrohen në 
përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Internetit të Fëmijëve (CIPA). Serverët tanë të 
përfaqësimit marrin automatikisht çdo kërkesë të paligjshme të sitit nga studentët. 
Studentët janë përgjegjës për qasjen, ose përpjekjen për të hyrë në faqet e paligjshme 
nëse nuk miratohet nga mësuesi i tyre. Faqet e paligjshme përfshijnë, por nuk kufizohen 
në: faqet e orientuara drejt të rriturve, faqet e lojërave të fatit, faqet e paligjshme të drogës, 
faqet e lojërave ose lojrave, faqet e rrjeteve sociale (Twitter, Facebook), etj. Për këtë 
shkelje, prindërve ose kujdestarëve do t'u dërgohet një listë të faqeve ku fëmija i tyre ka 
hyrë ose është përpjekur të hyjë. 

• Shkarkimi dhe ruajtja e skedarëve në rrjet pa lejen e mësuesit.  
• Mos raportimi i vandalizmit ose shkeljeve të sigurisë në rrjet siç janë ndarja e llogarive të 

përdoruesve.  
Vandalizimi ose dëmtimi i qëllimshëm i pajisjeve duke shkaktuar dëme më pak se 100 
dollarë.  

• Ndarja e llogarisë tuaj me një student tjetër ose përdorimi i llogarisë së një studenti tjetër.  
• Përdorimi i teknologjisë për të mashtruar, plagjiarizuar ose shkelur të drejtat e autorit.  
• Krijimi i dokumenteve ose postimi i informacionit që synon fyerjen, shpifjen ose nënçmimin 

e një studenti tjetër, të fakultetit ose anëtarit të stafit.  
• Përdorimi ose përpjekja për të përdorur proxy ose shërbime anonime surfimi për të 

maskuar përdorimin e internetit.  
  
Masat disiplinore për shkeljet e nivelit 2:  

• Kundërvajtja e parë: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 javë; 5 demerite; 5 ndalime 
• Vepra e dytë: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 muaj; 10 demerite; 5 paraburgime; 

prindi dhe studenti duhet të hyjnë për të rishikuar AUP përpara se t'i kthehet hyrja studentit 
• Vepra e tretë: humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 vit; 30 demerite; 10 ndalime; 

studenti duhet të ndjekë shkollën verore 
• Pas shkeljes së nivelit të 3-të, të gjitha shkeljet pasuese të nivelit 2 bëhen shkelje të nivelit 

3  
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Përshkrimi i shkeljeve të nivelit 3 dhe veprimet disiplinore   

Shkeljet e nivelit 3 konsiderohen shkelje të rënda dhe janë tipike me qëllim të keq me qëllim që të 
shkaktojnë një përçarje të madhe në rrjetin tonë ose në klasë.  

Këto shkelje përfshijnë, por nuk kufizohen në:   

• Bullying në internet, i cili do të rezultojë në procedime disiplinore dhe mund të jetë bazë për 
dëbim.  

• Përdorimi i një llogarie stafi për të hyrë në burimet e rrjetit (softuer, letra shtypi, shtypje, etj.) 
Ose shfletoni në internet. Kjo nuk lejohet në asnjë rrethanë në asnjë moment. 

• Përdorimi i teknologjisë së stafit. Kjo nuk lejohet në asnjë rrethanë në asnjë moment. Ne 
kemi caktuar zona për tu përdorur nga studentëtkompjuter / tablet / pajisje teknologjike. 
Studentët kurrë nuk mund të përdorin pajisjen teknologjike të një anëtari të stafit. 

• Përpjekje për të fituar akses të paautorizuar në rrjetin E&T të Filadelfias. Kjo përfshin 
përpjekjen për të vjedhur fjalëkalimet e mësuesve, stafit ose administratorit 

• Përdorimi i ndonjë pajisje personale në rrjetin tonë pa pëlqimin e mësuesit ose 
administratorit.  

• Krijimi i dokumenteve ose postimi i informacionit që mbron ose kërcënon veprime të 
paligjshme ndaj vetes, studentit tjetër ose anëtarit të stafit.  

• Përpjekja ose përdorimi në të vërtetë i mjeteve për përdorim me pirateri, phishing, nuhatje 
paketash, etj.  

• Bixhoz, përpjekje për të blerë narkotikë ose produkte të paligjshme, ose ndonjë veprimtari 
tjetër ilegale  

• Vandalizim me qëllim dhe me dashje ose përpjekje për të vandalizuar softuer, të dhëna ose 
pajisje që shkaktojnë dëme më të mëdha se 100 dollarë.  

• Krijimi, posedimi dhe / ose ndarja e materialit pornografik përmes teknologjisë së lëshuar 
nga shkolla ose përmes rrjetit tonë.  

  
Masat disiplinore për shkeljet e nivelit 3: Shkeljet e nivelit 3 janë arsye për pushimin nga puna 
nga Philadelphia E & T.  

Kundërvajtja e parë: pezullimi; humbja e privilegjeve të teknologjisë për 1 vit; 30 demerite; 
10 ndalime; prindi duhet të hyjë për të rishikuar AUP dhe të sigurohet që të gjitha palët të 
kuptojnë seriozitetin e kësaj situate. Nxënësi duhet të ndjekë shkollën verore 

• Vepra e dytë: dëbimi do t'i rekomandohet bordit të rishikimit të disiplinës  
• Nëse në çdo kohë një student kapet duke përdorur pajisjen teknologjike të shkollës gjatë 

periudhës së tij disiplinore, studenti do të akuzohet menjëherë për shkelje të nivelit 3.  
  

Kufizimi i përgjegjësisë   

• Philadelphia E&T rezervon të drejtën për të ndryshuar në çdo kohë klasifikimet dhe llojet e 
shkeljeve, masat disiplinore, etj.  

• Philadelphia E&T do të bëjë çdo përpjekje për të siguruar një rrjet që është pa defekte, por 
nuk mund të bëjë asnjë garanci se kjo do të qëndrojë e vërtetë.  
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• Philadelphia E&T nuk do të konsiderohet përgjegjëse për ndonjë ndërprerje të përdorimit të 
kompjuterit për ndonjë arsye, dhe / ose humbjen e të dhënave (të dyja të ruajtura dhe të 
pashpëtuara).  

• Philadelphia E&T nuk do të mbajë përgjegjësi për saktësinë e informacionit të marrë 
përmes ose të ruajtur në rrjetin tonë, ose në faqen tonë të internetit dhe sistemin 
PowerSchool.  

• Philadelphia E&T do të zhvendosë përgjegjësinë për detyrimet financiare të dëmeve të 
shkaktuara nga përdorimi i paautorizuar i sistemit te përdoruesi që ka kryer veprime të tilla.  

  
Programi iPad / Chromebook 1 në 1: qëllimi i iniciativës 1-me-1 në Philadelphia E&T CHS është 
të sigurojë mjete dhe burime mësimore të shekullit 21 për studentët tanë. Në epokën e sotme, 
arsimi kërkon që studentët të fitojnë përvojë dhe aftësi duke përdorur teknologjinë e shekullit 21-të. 
Anëtarët e stafit të Filadelfias E&T kanë kryer një sërë studimesh të jashtëzakonshme mbi llojet e 
iPad dhe Chromebook, si dhe përdorimin e tyre në klasë. Këto pajisje do t'i lejojnë të gjithë 
studentët të maksimizojnë potencialin e tyre të plotë për t'i përgatitur ata për mundësi si në arsimin 
pas mesëm ashtu edhe në vendin e punës. Një mjedis në klasë 1: 1 do të sigurojë një numër të 
madh të mjeteve mësimore, të cilat do të lejojnë që të gjitha llojet e nxënësve të lulëzojnë në një 
mjedis arsimor. Philadelphia E&T shpreson të promovojë mësimin dhe të përmirësojë komunikimin 
midis studentëve dhe prindërve ose kujdestarëve të tyre, për të synuar në mënyrë efektive zonat 
problematike të të nxënit të studentëve dhe për të zhvilluar zgjidhje për të zgjidhur çdo çështje. Tani 
mësuesit do të drejtojnë dhe lehtësojnë të mësuarit, ndërsa ofrojnë qasje në programin mësimor 
24/7. Ky program ka lejuar Philadelphia E&T të përkthehet pa ndërprerje në të mësuarit në distancë 
për shkak të pandemisë COVID-19. 

  

Qëllimet për Përdoruesit Studentë:   

• Për të rritur të mësuarit, duke lejuar aksesin dhe aftësinë për të përfunduar detyrat, 
projektet dhe aktivitetet e tjera siç janë caktuar nga mësuesit.  

• Për të përfituar nga burime të ndryshme akademike siç janë aplikacionet arsimore, faqet e 
internetit, softueri dhe mjetet krijuese për përdorim në kurrikulë.  

• Të bëhemi të motivuar dhe të ngazëllyer për të mësuarin, me synimin për të zotëruar 
provimet e Keystone të Pensilvanisë.  

• Të bëheni rehat të bashkëpunoni me studentë të tjerë në projekte që përdorin teknologjinë  
  

Procedurat, rregullat dhe rregulloret e iPad / Chromebook Procedurat e vendosjes:  
• Secili student që ka përfunduar trajnimin AUP dhe ngacmim në internet do të marrë një 

pajisje dhe karikues për t'u përdorur gjatë gjithë vitit shkollor. Nxënësve u lejohet ta marrin 
pajisjen e tyre në shtëpi gjatë gjithë vitit shkollor. Responsibilityshtë përgjegjësia e studentit 
të sjellë pajisjen e tij në shkollë, të karikuar, çdo ditë. 

• Prindërit / kujdestarët dhe studentët duhet të nënshkruajnë dhe të kthejnë politikën e 
pranueshme të përdorimit (AUP) dhe politikën e përgjegjësisë iPad / Chromebook.  

• Të gjitha iPad / Chromebook, karikuesit, kutitë dhe produktet e tjera janë pronë e  
Philadelphia E&T, e cila mban të drejtën e inspektimit dhe revokimit të pajisjes në çdo kohë.  
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• Studentët duhet të përdorin adresën e tyre të postës elektronike të shkollës për të gjitha 
aplikacionet / portalet në internet.  

  
Procedurat e raportit të incidentit  
  
Dëmtimi:  

• Nëse ndodh dëmtim në shkollë, nxënësi duhet ta raportojë problemin menjëherë te 
mësuesi i klasës, anëtari i stafit të TI-së ose Dekani i Studentëve. Anëtarët e stafit të IT do 
të vlerësojnë dëmin për të përcaktuar nëse ishte aksidental apo i qëllimshëm. Philadelphia 
E&T do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të riparuar iPad / Chromebook, por nuk janë 
përgjegjës për tarifat e riparimit. Nëse dëmi nuk u konsiderua aksidental dhe kërkon 
riparime ose zëvendësime, prindërit / kujdestarët do të njoftohen dhe do të merren veprimet 
e duhura. Në këtë rast, prindi / kujdestari do t'i ngarkohet një tarifë nëse kërkohet riparim. 
Në rastin kur pajisja është përtërirë, do të ketë tarifa të përcaktuara nga norma e tregut. 

  
. Keqpërdorimi / neglizhimi 

• Studenti i caktuar duhet të raportojë menjëherë dëmin që vjen nga neglizhenca ose 
keqpërdorimi i qëllimshëm te Zyra e Dekanit të Studentëve. Do të mbahet një konferencë 
prindërish / kujdestari për të shqyrtuar incidentin për të përcaktuar masat disiplinore ose për 
të vlerësuar çdo akuzë / tarifë. 

   Kjo perfshin:  
• Dëmi i shkaktuar nga neglizhimi, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: dëmtimin e të gjithë 

iPad / Chromebook; dëmtimi i ekranit, shtresës së jashtme, portave, butonave, mbulesës 
iPad / Chromebook, etj. 

• Vjedhja: Në rast të vjedhjes së një iPad / Chromebook, studenti duhet të raportojë 
menjëherë incidentin në zyrën e Dekanit të Studentëve. Studenti dhe familja e tyre duhet të 
paraqesin një raport policor dhe një kopje e raportit duhet t'i dorëzohet zyrës së Dekanit të 
Studentëve brenda dhjetë (10) ditëve të punës nga incidenti ose zbulimi i vjedhjes. 
Mosrespektimi i kërkesës së raportimit do të rezultojë në një tarifë për koston e plotë të 
zëvendësimit të iPad / Chromebook (norma e tregut). 

  
Përdorimi i pajisjes dhe masat paraprake:  

  
• IPad / Chromebook nuk është rezistent ndaj gërvishtjeve. Shmangni përdorimin e ndonjë 

objekti të mprehtë në ose pranë pajisjes. Lëngjet dhe teknologjia nuk përzihen. Shmangni 
aplikimin ose përdorimin e lëngjeve me ose pranë pajisjes tuaj. Pastroni pajisjen tuaj 
menjëherë nëse bie në kontakt me ndonjë gjë që mund të shkaktojë njolla - të tilla si 
papastërtia, boja, përbërja ose locionet. Pjesa e përparme e pajisjes suaj është prej xhami 
me një shtresë oleo-fobike (vaj i neveritshëm) rezistente ndaj gjurmëve të gishtave. Kjo 
shtresë vesh me kalimin e kohës me përdorim normal. Pastrimi i produkteve dhe 
materialeve gërryese do të zvogëlojnë më tej veshjen dhe mund të gërvishtin xhamin. 

  Te pastrosh: 
• Shkëputni të gjitha kabllot dhe çaktivizoni pajisjen tuaj 
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• Përdorni një leckë të butë, pa garzë.  
• Shmangni marrjen e lagështisë në vrima. Mos përdorni ajër të kompresuar dhe / ose 

produkte pastrimi duke përfshirë por pa u kufizuar në pastruesit e dritareve, 
pastruesit e shtëpisë, spërkatjet me aerosol, tretës, alkool, amoniak ose gërryes për 
të pastruar iPad / Chromebook. 
 

• Mos u përpiqni të merrni qasje në elektronikën e brendshme ose pajisjen tuaj. Nëse një 
iPad / Chromebook dështon të punojë ose dëmtohet, raportojeni problemin mësuesit të 
klasës ose zyrës së Dekanit të Studentëve. 

• Mos "jailbreak" pajisjen tuaj. "JailBreaking" është një term për të përshkruar ndryshimin e 
sistemit bazë të funksionimit të iPad / Chromebook 

• Gjithmonë merreni me pajisjen tuaj me kujdes dhe kujdes. Asnjëherë mos hidhni ose 
rrëshqisni një iPad / Chromebook. 

• Kordonët dhe kabllot duhet të futen me kujdes në iPad / Chromebook për të parandaluar 
dëmtimin.  

• Asnjëherë mos futni me forcë një lidhës në një portë ose mos ushtroni presion të tepërt në 
një buton, sepse kjo mund të shkaktojë dëme që nuk janë mbuluar nga garancia. Nëse 
lidhësi dhe porta nuk bashkohen me lehtësi të arsyeshme, ato ndoshta nuk përputhen. 
Kontrolloni për pengesa dhe sigurohuni që lidhësi të përputhet me portën dhe se e keni 
pozicionuar lidhësin në mënyrë korrekte në lidhje me portën. 

• iPad / Chromebook dhe mbulesa e siguruar nga shkolla duhet të mbeten pa asnjë shkrim, 
vizatim, afishe ose etiketa.  

• Studentët mund të blejnë kopertinën e tyre nëse dëshirojnë, por së pari duhet të sigurojnë 
një kopje fizike për t'u aprovuar nga administrata.  

• Pajisja juaj ka aftësinë të vendoset në distancë. Modifikimi, çaktivizimi ose përpjekja për të 
çaktivizuar lokalizuesin është një shkelje e Politikës së Përdorimit të Pranueshëm të iPad / 
Chromebook (AUP) dhe janë arsye për masa disiplinore. 

• Pajisja juaj ka një numër unik identifikimi dhe në asnjë moment nuk duhet të modifikohen 
ose hiqen numrat ose etiketat.  

• Pajisja juaj nuk duhet të lihet kurrë në një dollap me kyç të zhbllokuar, në një makinë të 
zhbllokuar ose në ndonjë zonë pa mbikëqyrje. iPad / Chromebook duhet të vendosen 
vertikalisht në pjesën e sipërme të dollapit të dollapit ose në një çantë shpine / libër për të 
shmangur ushtrimin e ndonjë presioni 

• Pajisja juaj nuk duhet të lihet pa mbikëqyrje ose në një vend që nuk kontrollohet nga 
temperatura.  

• iPad / Chromebook u caktohen studentëve individualë dhe përgjegjësia për kujdesin e 
këtyre pajisjeve bie mbi atë individ. Studentët nuk duhet t’i japin hua iPad / Chromebook të 
tyre një personi tjetër. 

• Ruajtësit e ekranit / fotot në sfond 
• Ndërsa imazhet e personalizuara në ekran të mbyllur ose në sfond janë të lejuara, imazhe 

të papërshtatshme ose provokuese duke përfshirë por jo kufizuar në imazhe pornografike, 
armë, armë, gjuhë të papërshtatshme, gjuhë kërcënuese, drogë, alkool ose imazhe të 
lidhura me bandat nuk lejohen dhe i nënshtrohen masave disiplinore.  
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• Tingulli, muzika, lojërat, softueri / aplikacionet: Tingulli duhet të mbyllet në çdo kohë, përveç 
nëse merret leja nga mësuesi për qëllime udhëzuese. 

• Studentët duhet të sigurojnë kufjet e tyre.  
• Përdorimi i pajisjes tuaj për ndonjë gjë tjetër përveç aktiviteteve në klasë është i ndaluar 

nëse nuk është dhënë leja nga mësuesi i klasës. Kjo përfshin luajtjen e muzikës ose 
lojërave. 

• Menaxhimi i skedarëve dhe kursimi i punës në iPad / Chromebook: Pajisja juaj ofron 
hapësirë të kufizuar për ruajtjen elektronike. Ashtu si me të gjitha skedarët elektronikë, 
është praktikë e mirë të krijoni kopje rezervë, dublikatë ose arkivim të skedarëve në një 
hapësirë të pavarur ruajtjeje, duke përfshirë përdorimin e iCloud. Studentët inkurajohen të 
kursejnë punën në disqet e tyre të Google ose në një disk USB. 

• Hapësira e magazinimit do të jetë në dispozicion në iPad / Chromebook - por hapësira 
është e kufizuar dhe nuk do të rezervohet në rast të ri-imazheve.  

• Responsibilityshtë përgjegjësia e studentit të sigurojë që puna të mos humbasë për shkak 
të dështimit mekanik ose fshirjes aksidentale.  

• Filadelfia E&T Charter High School nuk bën asnjë garanci, të shkruar ose të nënkuptuar, që 
materialet në iPad / Chromebook, përfshirë punën e studentëve, do të jenë të sigurta nga 
fshirja ose korrupsioni, aksidentale ose ndryshe.  

• Kur keni dyshime, pyesni një anëtar të stafit!  

  
Kryerja e iPad / Chromebook  
• Mbulesa mbrojtëse e pajisur me pajisjen tuaj ka mbushje të mjaftueshme për të mbrojtur 

iPad / Chromebook nga trajtimi normal dhe të sigurojë një mjet të përshtatshëm për bartjen 
e pajisjes brenda shkollës. Mbulesa mund të mos e mbrojë pajisjen nëse është keq-trajtuar 
në mënyrë të papërshtatshme, duke përfshirë por pa u kufizuar në rënie, hedhje, goditje, 
etj. IPad / Chromebook duhet të mbrohet nga një mbulesë në çdo kohë. 

Using your device in the classroom   
• IPad / Chromebook janë destinuar për t'u përdorur në shkollë çdo ditë. Përveç pritjeve të 

mësuesve për përdorimin e pajisjes, mesazhet e shkollës, njoftimet, kalendarët dhe oraret 
mund të arrihen duke përdorur pajisjen tuaj. Nxënësit janë përgjegjës për sjelljen e pajisjes 
së tyre në të gjitha klasat, përveç nëse udhëzohet posaçërisht të mos e bëjë këtë nga një 
mësues. 

Lidhur me PHLC: PHLConnectED do të lidhë familjet e pranueshme studentore para K-12 me 
qasje në shërbimin e besueshëm të internetit pa ndonjë kosto deri në verën e vitit 2022. 
Pjesëmarrësit nuk do të paguajnë asnjë shpenzim nga xhepi ose tarifa instalimi. Programi 
gjithashtu do të sigurojë trajnim dhe mbështetje të aftësive dixhitale. Kontaktoni Z. Kevin Cassidy 
për detaje specifike në lidhje me marrjen e internetit FALAS në shtëpinë tuaj në 
cassidyk@petchs.org. 
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Shtojca A: Shënim për mungesën për t'u kthyer në shkollë  

  

Emri i studentit: ___________________________ Nota: __________ 

  

Data (et) e mungesës (-ave): ______________________________________ 

Arsyeja e mungesës: _______________________________________  

  

Emri i Prindit: ______________________________________________ 

  

Numri i telefonit të prindit: ______________________________________ 

  

Nënshkrimi i prindit: ___________________________________________ 

  

  

** Ky shënim duhet të kthehet brenda 72 orëve (3 ditë shkollore) nga kthimi i 
fëmijës tuaj në shkollë **  
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Shtojca B: Grantoni Kontratën e Qendrës së Mësimit të Komunitetit të 
Subvencionuar  

Shkolla e Mesme e Kartës Elektrike dhe Teknologjike të Filadelfias  
Qendra e të Mësuarit në Komunitet  

Kontrata  
Si Qendër ne do të:  
  
  
Siguroni udhëzime dhe udhëzime cilësore. Shpesh u komunikoni familjeve progresin e studentit. 
Siguroni një mjedis të sigurt dhe të sigurt të të mësuarit. Zhvilloni dhe mësoni karakter të mirë. 
Siguroni udhëzime për zhvillimin e prindërve. Siguroni aktivitete të ndryshme për të siguruar 
angazhimin e studentëve. Siguroni programe që do të promovojnë suksesin e studentëve në të 
gjitha fushat e jetës. 
  
Si student unë do të:  
Ndiqni rregullat e përshkruara në manualin CLC dhe PHILADELPHIA E&T. Bëni më të mirën 
time në të gjitha programet që më ofrohen. Zgjidhja e konflikteve në një mënyrë pozitive jo të 
dhunshme. Bisedoni me familjen time për aktivitetet e mia në Qendrën Mësimore. Mbështet 
karakterin e mirë. Merrni pjesë rregullisht. Kam lexuar dhe kuptuar udhëzimet e parashtruara si 
student i programit PHILADELPHIA E&T 21 CCLC. Unë do të respektoj të gjitha rregullat dhe do 
të përpiqem të arrij qëllimet e programit. 
  
  
  
______________________________________ _________________  
 Nënshkrimi i studentit        Data  
  
  
Unë kam lexuar dhe kuptuar udhëzimet e përcaktuara si student i programit PHILADELPHIA E&T 
CLC. Unë do t'i përforcoj këto pika me fëmijën tim. 
  
_______________________________________ _________________  
 Nënshkrimi i prindit          Data  
 
Financuar plotësisht ose pjesërisht nga Departamenti i Arsimit i Pensilvanisë përmes 
një Granti të Qendrës së Mësimit në Komunitet. 
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Shtojca C: Formulari i pëlqimit  
  
Bashkangjitur do të gjeni manualin e studentit me politikat, procedurat, kodin e mirësjelljes dhe 
kalendarin tonë shkollor. Ju lutemi rishikoni këto dokumente me fëmijën tuaj dhe konfirmoni që të dy i 
kuptoni rregullat operative të shkollës. 
  
Mirënjohja e Filadelfias E & T Charter HS Policy. Ju lutemi inicializoni pranë secilës kategori dhe 
nënshkruani në fund. 
  
Unë i kuptoj dhe pajtohem të pajtohem me të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Student  
Politikat e Shërbimeve të miratuara nga Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T. Pajtueshmëria me politikat 
është e detyrueshme.    Nxënësi ___________ Prindi ___________  
  
Unë e kuptoj dhe pajtohem të pajtohem me të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Kodin e 
Sjelljes të miratuar nga Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T. Pajtueshmëria me Kodin është e 
detyrueshme.       Nxënësi ___________ Prindi 
___________  
  
Unë i kuptoj dhe pajtohem të pajtohem me të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Politikat 
Akademike të miratuara nga Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T. Pajtueshmëria me politikat është e 
detyrueshme.       Nxënësi ___________ Prindi 
___________  
  
Unë i kuptoj dhe pajtohem të pajtohem me të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Politikat 
Teknologjike të miratuara nga Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T. Pajtueshmëria me politikat është e 
detyrueshme. Politikat mund të ndryshojnë. Politikat e azhurnuara do të vendosen në faqen e internetit 
të shkollës.        Nxënësi ___________ Prindi 
___________  
  
Unë i kuptoj dhe pajtohem të pajtohem me të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në  
Ngacmimi / ngacmimi kibernetik Politika e miratuar nga Shkolla e Mesme e Filadelfias E&T. 
Pajtueshmëria me politikat është e detyrueshme.   Nxënësi ___________ Prindi 
___________  
  
Unë i kuptoj dhe pranoj të pajtohem me të gjitha rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara në Përdorimin e 
një  
Politika e Figurës, Zërit, Punës dhe / ose Video e Individit e miratuar nga PETCHS.    
       Nxënësi ___________ Prindi ___________  
  
Unë i jap leje E&T të Filadelfias për të transportuar fëmijën tim për pjesëmarrjen në të gjitha 
aktivitetet jashtëshkollore, përfshirë CCLC-në e 21-të, në vendet satelitore për vitin shkollor. 

Nxënësi ___________ Prindi ___________  
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******************************************** ********************************  
Emri i studentit (ju lutemi shtypni): _______________________________________ Nota: ______  
  
Nënshkrimi i studentit: _______________________________________________ Data: _________  
  
Emri i Prindit / Kujdestarit (ju lutemi shtypni): ___________________________________________  
Nënshkrimi i prindit / kujdestarit: ______________________________________ Data: ________  
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