School Use Only:

Doherty Memorial High School
Akademia E Inxhinierisë&Teknologjisë
299 Highland Street
Worcester, Massachusetts 01602
508-799-3270
FAX 508-799-3276

App Rec’d______________
Documentation Rec’d___________
Status___________
Letter mailed____________

Aplikim për Pranim
Udhëzime për nxënësit:
Plotësoni të gjithë informacionin e kërkuar në këtë faqe. Ju dhe prindi/kujdestari juaj duhet të firmosni në vendin e duhur në këtë
faqe. Ktheni këtë aplikim tek zyra e drejtuese e shkollës (guidance office) dhe kërko që të plotësohet FAQJA 2 dhe të dërgohet tek
Doherty Memorial High School. Një kopje e plotë e rregullave të pranimit mund të gjendet në adresën e internetit të Doherty
Memorial High School’s www.doherty.worcesterschools.org ose mund të merret në zyrën qëndrore në 299 Highland Street.

EMRI___________________________________________

DATA E SOTME______________________________________

ADRESA LEGALE E SHTEPISE _____________________________
(P.O Box nuk është adresë shtëpie) (No.)
(Rruga)

DATELINDJA__________________________________

ZIP______________ TEL.___________________E-MAIL____________________________________________________
ADRESA POSTARE (nëse është e ndryshme) ______________________________________________________________________
SHKOLLA QE FREKUENTONI AKTUALISHT________________DISTRIKTI (Doherty, North, Burncoat, South )_____________
PRINDI/KUJDESTARI___________________________________________________________________________________
Emri (ju lutem printoje)

Adresa(nëse është e ndryshme)

Plotësimi i pjesës në vijim është rreptësisht vullnetar dhe nuk do të përdoret si kusht pranimi.
Ky informacion përdoret vetëm për qëllimin e mundësive të barabarta.

□ I Bardhë Jo-Hispanik □ I Bardhë Hispanik □ Jo- I Bardhë Hispanik □ I Zi Jo-Hispanik □ Indian Amerikan
□ Aziatik □ Tjetër (Specifikoje) ___________________Gjuha që flitet në shtëpi________________________
Aktualisht merren shërbime sipas Chapter 766 _________________________SEKSI: □ Mashkull
□ Femër



Aplikantët që e identifikojnë veten si English Language Learners mund të kërkojnë ndihmë gjuhësore për aplikimin dhe për
procesin e pranimit duke kontaktuar Doherty Memorial High School
Aplikantët që identifikojnë veten që kanë një paaftësi mund të kërkojnë akomodimin e përshtatshëm për aplikimin dhe për procesin
e pranimit duke kontaktuar Doherty Memorial High School

Autorizim për Dhënien e Rokordeve:
Unë e miratoj këtë aplikim dhe në këtë mënyrë jap leje për dhënien e rekordeve shkollore të djalit/vajzës sime që përbëhen
nga notat, mungesat, dhe disiplina tek Doherty Memorial High School. Unë vërtetoj se informacioni i mësipërm është i plotë
dhe saktë. Ne duhet të njoftojmë Doherty Memorial High School për çdo ndryshim banese para dhe pas regjistrimit.

____________________________________________

________________________________________

Firma e Nxënësit

Firma e Prindit/Kujdestarit

Shkollat Publike të Worcester-it janë nje Mundësi e Barabartë/Punëdhënës me Veprim Afirmativ/Institucion Arsimor dhe nuk diskriminon pavarësisht racës, ngjyrës, gjinisë, moshës,besimit
fetar, origjinës kombëtare, statusit martesor, orientimit seksual, paaftësisë, ose pastrehësisë. Shkollat Publike të Worcester-it ofrojnë mundësi të barabartë për punësim si dhe një gamë të plotë
programesh edukimi të përgjithshëm dhe profesional. Për më shumë informacion në lidhje me Mundësitë e Barabarta/Veprimin Afirmativ kontaktoni Manaxhere e Burimeve
Njerëzore, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609. 508-799-3020.
Por favor, chame o escritório principal da escola, se você gostaria que esse documento traduzido em uma língua diferente do Inglês.
Por favor, de llamar a la oficina central de la escuela si usted desea que este documento se traducido a otro lenguaje que no sea ingles.
Ju lutemi telefononi Zyren kryesore ne shkolle ne qofte se deshironi qe dokumenti te perkthehet ne gjuhe tjeter pervec Anglishtes.
Xin gọi Văn Phòng Khu Học Chánh nếu quý vị muốn tài liệu này được dịch ra một ngôn ngữ khác hơn tiếng Anh
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KRITERET PER PRANIM
1. Të gjithë aplikantët duhet që të përfundojnë klasën e tyre aktuale dhe të promovohen në nivelin e klasës që ata po aplikojnë.
2. Për shkak të numrit të kufizuar të vendeve çdo vit, nxënësit pranohen në bazë të një sistemi pikësh si ai në vijim:

A. Rekordet Shkollore (2 vitet e fundit)................................................................................................. (40 pikë)
B. Notat në sjellje (2 vitet e fundit)......................................................................................................... (20 pikë)
C. Rekordet e mungesave në shkollë (2 vitet e fundit –mungesat paarsye, vonesat, largimet)...............(20 pikë)
D. Rekomandim nga Këshilltari/Drejtori ............................................................................................... (20 pikë)
Emri________________________________________

Klasa____________________________

Performanca Akademike (40%)- Për tu plotësouar nga Personeli i DMSH
Klasa 7 (ose viti i mëparshëm)
Anglisht
________
Matematikë
________
Shkencë
________
Studimet Sociale ________

Sjellja

Mungesat
pa arsye,
Vonesat,
Largimet

Klasa 8 (ose viti aktual)
________
________
________
________

Shkalla e Pikëve
A=5
B=4
C=3
D=2
F=0
TOTALI: _______
Sjellja (20%) - Për tu plotësouar nga Personeli i DMSH
Klasa 7 (ose viti i mëparshëm)
Klasa 8 (ose viti aktual)
Shkalla e Pikëve
A = 10
_________
_________
B = 7.5
C=5
D = 2.5
F=0
TOTALI: _______
Mungesat (20%) - Për tu plotësouar nga Personeli i DMSH
Klasa 7 (ose viti i mëparshëm)

Klasa 8 (ose viti aktual)

________

________

Ditët e Mungesave - Pikët
0 - 10 = 20
11 - 20 = 15
21 - 30 = 10
31 - 40 = 5
41 plus = 0
TOTALI: _______

PERMBLEDHJE E PROFILIT TE APLIKANTIT (20%)- Për tu plotësouar nga Personeli i Shkollës Dërguese
Përmbledhja e mëposhtëme, dhe vlerësimet të kryhen nga mësues ose guidance consulor . (N.B. duhet bërë cdo përpjekje për të
shmangur kategorizimin bazuar në steriotipet kultorore/sociale/racore/dhe gjinore)
4

3

Shkëlqyeshëm Mbi Mesatare

A.
B.
C.
D.
E.

2
Mesatare

1

0

Nën Mesatare

Dobët

Arritjet në lidhjet me aftësitë
Pjesëmarrja në klasë
Sjellja/Të Sjellurit/Qytetaria
Motivimi
Përgjegjësitë Personale

TOTALI:

_______

Unë vërtetoj që ky informacion është i plotë dhe i saktë.
GRAND TOTAL: __________

_____________________________

________________

Drejtori/Guidance Counselor/Kryetari

Shkolla

__________
Data
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DERGO APLIKIMIN E PLOTESUAR TEK DOHERTY MEMORIAL HIGH, c/o KRYETARIT TE DEPARTAMENTIT TE SHKENCES, INXHINIERISE&TEKNOLOGJISE

