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FRANKLIN LEARNING CENTER 
 Pyetjet më të shpeshta  

Maj 2020 

Përgjegjësia: Kjo fletë (FAQ) u krijua  më 7 Maj, dhe ky informacion është subjekt i ndryshimit. Ju lutemi 

kontrolloni Philasd.org rregullisht për ndryshime dhe njoftime në tërë rajonin. 

- Kurset ( lëndët) dhe Vlerësimi/Notat -  

Pyetje Përgjigje  Informacion shtesë nga drejtoria 

Cfarë duhet të bëj 
nëse  kam ngelur  në 
semestrin e  3 para se 
të mbyllet shkolla?  

1) Kjo është mundësia juaj për të sjellë nota të 
kalueshme! Kontrolloni librin tuaj të  shënimeve  për 
detyrat që mungojnë nga semestri i  3 (Janar-
Qershor) dhe ja  dërgoni  mësuesit tuaj  sa më shpejt.  
2) Kontrolloni me mësuesin tuaj nëse 
programi(Edgenuity) është një mundësi për ngeljen 
në semestrin e 2. Nëse e keni filluar atë, përfundoni 
atë para fundit të Majit! 
3)  Bëni të gjitha detyrat tuaja në internet që 
mësuesit i postojnë në Google Classroom 

https://www.philasd.org/faqs/#1585255
254651-06512db7-87fd 

A kam tre orë mësimi 
çdo ditë, duke filluar 
nga 4 Maji? 

Jo domosdoshmërisht - Orari i çdo nxënësi është i 
ndryshëm dhe orari i çdo mësuesi është i ndryshëm.  
Programi i mësimit nga distanca FLC 
Këshillë: Përdorni Kalendarin Google FLC për të 
planifikuar javën tuaj 

 

Kur është dita e fundit 
e shkollës? 

→ → → Dita e fundit e vitit shkollor 2019-2020 
është 12 Qershor 

Kur do të postohen 
notat e Termit 3? 

→ → →  Notat mbyllen me 4 Qershor. Ju lutemi 
sigurohuni që të kontrolloni  me 
mësuesit tuaj se kur ata do të ndalojnë 
së pranuari detyrat, pasi atyre u duhet 
kohë për t'i  vlerësuar të gjithë para 4 
Qershorit. 

Si mund ta kuptoj 
notën time 
përfundimtare për 
secilën nga klasat e 
mia pasi nuk kemi  
semestër 4 këtë vit? 

Mesatarja e 3 semestreve  do t'ju japë një ide për 
notën  tuaj përfundimtare. 

 

A do të ketë 
konferenca për 
shpërndarjen e 
dëftesave shkollore ? 

Jo, por mund të shihni notat tuaja përfundimtare për 
semestrin  3 kur mësuesit do  i postojnë ato në SIS. 
Prisni të merrni dëftesën  përfundimtare  në postë.  

Jo. Për shkak se periudha e 3-të zgjatet 
deri në Qershor, nuk do të kemi  dëftesa 
të periudhës së 3-të . Dëftesat  
përfundimtare  do të dërgohen me postë 
në fund të vitit. 

Meqenëse Keystone u 
anullua këtë vit, a më 
duhet ta bëj atë? 

   Ky  informacion nuk është perfunduar , kur të 
marrin  informacion  do të informojmë  komunitetin 
tonë  shkollor. 

Vendimet përfundimtare do të  jepen 
nga Shteti i Pensilvania. 

https://www.philasd.org/faqs/#1585255254651-06512db7-87fd
https://www.philasd.org/faqs/#1585255254651-06512db7-87fd
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0
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- Teknologji - 

Pyetje Përgjigje  Informacion shtesë nga drejtoria 

Si dhe kur pritet që studentët 
të kthejnë Chromebook? 

Kjo duhet të përcaktohet nga SDP.  

Cfarë duhet të bëj nëse 
Chromebook im nuk punon ? 

→ → →  https://www.philasd.org/coronavir
us/chromebooks/ 
Duke filluar nga e Hëna, 4 Maj, 
Qendrat e Mbështetjes së 
Teknologjisë do të funksionojnë tre 
ditë në javë , të Hënave, të 
Mërkurave dhe të Premteve, nga 9 
e mëngjesit deri në 1 pasdite. 
  
Education Center ,Drejtoria 
Arsimore e  Filadelfias 
440 N. Broad Street , holli  i katit të 
parë, Filadelfia, PA 19130 
  
 
 Fitzpatrick  Annex Building (pjesa e 
prapme e shkollës fillore 
Fitzpatrick) 4101 Chalfont Drive, 
Philadelphia PA 19154 

Unë nuk i shoh të gjitha  
mesueset në Google Meets 
ose Google Classroom. Cfarë 
po bëj gabim?  

FLC përdor 2 llogari të ndryshme të 
Gmail për të hyrë në  llogarine e 
shkollës - kontrolloni  nëse mësuesit 
tuaj  përdorin FLCHS ose PHILASD për 
llogaritë e tyre në Google.  

https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTP
GutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#
gid=0 

   

 

- FLC ngjarjet dhe pyetje  - 

Pyetje Përgjigje informacione shtesë nga 
Drejtoria 

A do të kthehen pagesat që nxënësit 
kanë bërë për ngjarjet e  anuluara 
që kishin blerë biletat? (p.sh. 
Dodgeball,School Dance, Prom) 

Biletat që janë blerë dhe që mund të 
dokumentohen do të kthehen 
paratë. Kur dhe si, nuk e dimë tani 
për tani. 

 
 

https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LTeUQA11mUXo8NQB4DTPGutcpAW_KWBleXZqzIEDMr4/edit#gid=0
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A do të ketë ndonjë ndryshim në 
sasinë e orëve të shërbimit në 
komunitet që studentëve u kërkohet 
të bëjnë këtë vit? 

Kjo është një pyetje që do ta 
rishikojmë pasi të kemi një pasqyrë 
më të mirë të orarit  tonë të shkollës 
dhe shoqërisë në tërësi vitin e 
ardhshëm. 

 

A do të jenë në gjendje studentët të 
marrin gjërat e tyre nga dollapët 
para përfundimit të vitit shkollor?  

Tani për tani, jo. Studentët  nuk do të 
kenë mundësi të përdorin  dollapët e 
tyre deri në vitin e ardhshëm 
shkollor. Diçka mund të bëhet për 
studentët e klasave të 12 duke marrë 
parasysh që  dollapët e tyre do të 
nevojiten për vitin e ardhshëm 
shkollor. 

 

Si dhe kur duhet të kthej librat nëse 
jam nxënës i klasës së 12 ose nxënës 
që rikthehet në shkollë vitin e 
ardhshëm? 
(P.sh. tekstet shkollore, librat e 
bibliotekave shkollore, librat e 
dhëna nga mësuesit) 

Ne ende jemi në pritje të përgjigjeve 
nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias 
në lidhje me kur ata do t'i lejojnë 
studentët të kthehen në ndërtesë. 

 

   

 

- Nxënësit e klasave të 12 ta - 

Pyetje Përgjigje  Informacion shtesë nga Drejtoria 

A do të kthehen pagesat që  
studentët kanë bërë  për 
ngjarje shkollore të anuluara, 
për të cilat kishin blerë bileta? 
(p.sh. Dodgeball,School Dance, 
Prom) 

Biletat që janë blerë dhe që mund të 
dokumentohen do të kthehen. Kur 
dhe si do te kthehen nuk dimë tani 
për tani. 

 

Si dhe kur duhet të kthej librat 
nëse jam nxënës i klasës 12të ? 
(P.sh. tekstet shkollore, librat e 
bibliotekave shkollore, librat e  
leximit të dhëna  nga mësuesit)  

Sa më shpejt të marrim informacione 
nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias 
ne do t'i informojmë studentët për 
hapat e ardhshme. 

 

Do të kemi ceremoni 
diplomimi? 

** FLC është duke punuar në një plan 
virtual të diplomimit i cili do të 
planifikohet për në 10 Qershor** 

Ne e kuptojmë rëndësinë e 
ceremonive historike për studentët 
dhe familjet. Deri tani nuk ka asnjë 
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6 Qershor, 3:00 pasdite 
Arrijnë festimin më të lartë virtual me 
Michelle Obama 
Regjistrohuni këtu: 
https://www.reachhigher.org/virtual-
commencement/ 

vendim zyrtar për ceremonitë e 
diplomimit. Ne jemi duke punuar 
ngushtë me Departamentin e 
Shëndetit Publik të Filadelfias për 
të monitoruar vazhdimisht situatën 
COVID-19 dhe për të përcaktuar 
çdo hap shtesë që duhet të 
ndërmarrim pasi koha e diplomimit 
të afrohet. Ndërkohë ne jemi duke 
shikuar në mënyrë aktive se çfarë 
po bëjnë drejtoritë  dhe 
universitetet e tjera që kanë 
anuluar diplomimet për të 
mbështetur studentët e diplomuar 
dhe familjet e tyre dhe gjetjen e 
opsioneve në rast se anullimi i 
ngjarjes bëhet i domosdoshëm për 
Drejtorinë tonë Shkollore. 

A do të dërgohen diplomat me 
postë nëse ceremonitë e 
diplomimit nuk bëhen këtë vit? 

Diplomat do të dërgohen me postë 
nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias, 
ne do të ndajmë një formë të Google 
për studentët që të plotësojnë  
adresën e saktë për të dërguar 
diplomën. 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias 
është e angazhuar të sigurojë që të 
gjithë nxënësit që do diplomohen 
të marrin diplomat e tyre, 
pavarësisht nëse ceremonitë 
tradicionale të diplomimit do të 
bëhen ose jo në qershor. 

A duhet të paguajmë 
detyrimet e klasës / 
diplomimit? A do të kthehen 
detyrimet e klasës sonë nëse 
i kemi paguar? 

Ne jemi në pritje të dorëzimit të librit 
tonë vjetor, kapeleve, veshjeve dhe 
tashmë kemi kopertinat e diplomave. 
Sapo të marrim miratimin për të 
shpërndarë materialet, ne do ta 
bëjmë atë.   

Nëse ende nuk i keni bërë këto 
pagesa, nuk duhet ta bëni një gjë të 
tillë. Nëse keni paguar për sendet 
që janë shpërndarë, do t'i merrni 
ato sende kur të jetë situatë e 
sigurt t'i dërgojmë ato. Përndryshe 
ne kërkojmë durimin tuaj pasi 
shkollat tona punojnë se si të 
kthehen paratë për familjet. 
Rimbursimet do të ndryshojnë 
sipas shkollës dhe ne kemi shumë 
mundësi dhe skenarë për t'i 
shqyrtuar. 

   

 
Përgjegjësia: Kjo fletë FAQ është përgatitur në 7 maj, dhe këto informata janë subjekt i ndryshimit. Ju lutemi 

kontrolloni Philasd.org rregullisht për ndryshime dhe njoftime në tërë rajonin. 

https://www.reachhigher.org/virtual-commencement/
https://www.reachhigher.org/virtual-commencement/

