
Informacion Regjistrimi 

 
Procesi i regjistrimit në Shkollën e Qarkut Mehlville do të plotësohet në internet. Për më tepër, rinovimi 
(azhurnimi) vjetor i informacionit mbi shkollën për familjen, i kërkuar nga të gjitha familjet e Shkollës së 
Qarkut Mehlville, gjithashtu do të plotësohet në internet, duke përdorur një kompjuter, tabletë ose 
aplikacion interneti në një smartfon. 
 
Instruksionet për regjistrimin 
 
Regjistrimi për familjet e reja. 
 
Regjistrimi i familjeve ekzistuese me një nxënës te ri. 
 
Azhurnimi i informaconit familjar për një nxënës që kthehet sërish. 
 
Disa gjëra qe ju duhet të dini: 
 
Eshtë e rëndësishme të plotësoni të gjithë aplikacionin në internet për regjistrimin e fëmijës tuaj. Nëse 
prindërit nuk e plotësojne procesin, fëmija i tyre nuk do te jetë i regjistruar në mënyrë aktive. 
 
Në qofte se ju nevojitet asistencë për plotësimin e regjistrimit në internet ju lutemi telefononi në zyren e 
shkollës qe do të ndjekë fëmija juaj.  
 
Agjensia Language Access Multicultural People (LAMP) me numër telefoni 314-842-0062 ofron asistencë 
perkthimi për të lënë një takim në shkollë për të plotësuar regjistrimin. 
 
Në qoftë se ju nuk zotëroni një aparat perkatës (kompjuter, tabletë, telefon), ju lutem telefononi shkollën 
për të lënë një takim që të përdorni kompjuterin e shkollës për të plotësuar regjistrimin tuaj të ri ose të 
rinovoni informacionin familjar. Ne do të jemi të lumtur tju asistojmë me plotësimin e procesit në internet 
në qoftë se do të jetë e nevojshme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regjistrimi për familjet e reja  

Si të gjeni shkollën tuaj 
Për të regjistruar një nxënës në Shkollën e Qarkut Mehlville, ju dhe fëmija juaj duhet të jetoni brenda 
kufijve të qarkut. Ju mund të konfirmoni banesën tuaj si dhe të përcaktoni shkollën e fëmijës duke 
përdorur hartën e kufijve. Shkruani adresën tuaj të shtëpisë ne shiritin e kërkimit për të përcaktuar 
shkollën tuaj.  

 
Regjistrimi në kopësht 
Mehlville ofron kopësht me orar të plotë (gjithë ditën) pa pagesë. Fëmijët duhet të kenë mbushur 5 
vjet para datës 1 Gusht 2020 në mënyrë që të fillojnë kopshtin në vjeshte. Cdo muaj janar Shkolla 
fillore e Mehlville fillon të pranojë regjistrimet për në kopësht për vitin e ardhshëm akademik.  

Hapi 1  

Mblidhni këtë informacion, i cili kërkohet përpara se të filloni regjitrimin.  

• Emri legal i prindërit/kujdestarit dhe adresa  
• Emri legal i nxënësit  
• Për nxënësit që transferohen, kontaktin e shkollës së mëparshme  
• Kontakti në rast urgjence  

 
Mblidhni dokumentacionin përkates që duhet për procesin e regjistrimit.  

• Dokument identifikimi me fotografi i prindërit/kujdestarit  
• Certifikatë lindje e lëshuar nga Byroja e Statistikave Jetësore (Bureau of Vital Statistics) 
• Rekorde të dokumentuara mjekësore rreth vaksinave dhe gjëndjes shendetësore  
• Prova të vendit të banimit (ju lutem për më shumë informacion lexoni më poshtë)  
• Programi i edukimit individual (IEP) dhe vlerësimi në qoftë se nxënësi është duke marrë 

sherbime speciale edukimi   
• Për nxënësit që transferohen, një transkriptim jozyrtar ose karta më e fundit e raportit  

 
Prove vendbanimi 

Në qoftë se studenti nuk është i përjashtuar nga kërkesa për të vërtetuar vendin e banimit, atëherë 
duhet paraqitur nga një dokument prej të dyjave listave A dhe B. Dokumentet elektronike pranohen 
nëse ato janë aktuale dhe përmbajnë informacionin e kërkuar nga rrethi për të verifikuar provat e 
vendbanimit (data, emri, adresa, nënshkrimet e zbatueshme, etj.). Rrethi ka të drejtë të kërkojë prova 
shtesë në çdo kohë ose të përdorë mjete të tjera për të verifikuar vendbanimin. Sipas ligjit të Misurit, 
paraqitja e pasaktë e vendbanimit është një vepër penale. Nëse statusi i vendbanimit të një familjeje 
konstatohet të jetë paraqitur në mënyrë të pasaktë ose ndryshon pa njoftuar rrethin, qarku mund të 
veprojë për të rikuperuar koston e shërbimeve të ofruara. 



Lista A e dokumentave 

• Deklarata ose dokumenti i hipotekës i datuar brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes për 
verifikim  

• Dokumenti i taksës së pasurive të patundshme, i cili daton brenda 1 viti nga data e dorëzimit 
• Marrëveshje qiraje e nënshkruar nga qiradhënësi dhe qiramarrësi, duke përfshirë adresën, 

numrin e apartamentit dhe datën e qiradhënies  
• Letër verifikimi nga qiradhënësi me një letër me kokë (stema ose emri specifik i kompanisë) nga 

administrata e kompanise vetëm në rastet kur qiraja paguhet muaj për muaj (kontrata originale 
e qirase që tregon kushtet e kërkuara) 

• Kontrata e shitjes pa kushte emergjente dhe e nënshkruar nga të gjitha palët, me kusht që një 
kopje e deklaratës përmbyllëse të dorëzohet brenda 60 ditëve nga regjistrimi  

 

Lista B e dokumentave 

• Një faturë nga ndërmarrjet (ujë, gaz, kanalizime, energji elektrike ose plehra) e datuar brenda 
30 ditëve nga data e dorëzimit, duke përfshirë emrin, shërbimin dhe adresën e postës. Faturat 
e plehrave do të pranohen nëse datohen brenda tremujorit të fundit të faturimit 

• Certifikata e tatimit të pronës personale e datuar brenda 1 viti nga data e dorëzimit  
• Lejë e paskaduar e banimit që rendit të gjithë banorët ne vendbanimin përkates  
• Nje dokument të njohur nga qeveria për adresën (d.m.th. sigurimi shoqëror, regjistrimi i 

votuesve, mirëqenia, etj.) të datuar brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit  
 

Hapi 2 

Kontaktoni shkollën që do të ndjekë fëmija juaj në mënyrë që të krijoni llogarinë tuaj në Portalin e Prinderit.  
Filloni procesin e regjistrimit duke u futur në llogarinë tuaj në Portalin e prinderit. Shikoni shiritin me të 
verdhë që thotë “ Regjistrimi në internet duhet të plotësohet për vitin shkollor 2020-2021”. Shtypni “Shiko” 
për të filluar regjistrimin e nxënësit tuaj.  
 
Hapi 3 
 
Familjet do të marrin një leter elektronilke (e-mail) në adresën e dhënë për të konfirmuar statusin e 
aplikimit pasi ai të jetë shqyrtuar.  

 

 

 

 

https://mehlvilleschooldistrict.com/schools
https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent


Familjet që ekzistojnë në portal por që shtojnë një nxënës të ri 

Regjistrimi në kopesht  
Mehlville ofron kopësht me orar të plotë (gjithë ditën) pa pagesë. Fëmijet duhet të kenë mbushur 5 
vjet para datës 1 Gusht 2020 në mënyrë që të fillojnë kopshtin në vjeshtë. Cdo muaj janar Shkolla 
fillore e Mehlville fillon të pranojë regjistrimet për në kopësht për vitin e ardhshem akademik. 
 
Prindërit duhet të kenë një llogari në Portalin e Prindërit për të regjistruar një nxënës të ri nëpërmjet 
aplikimit ne internet. Në qoftë se ju nuk keni një llogari ne Portalin e Prinderit ose ju keni harruar 
emrin e përdoruesit/ose fjalëkalimin, ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës.   
 
Hapi 1 
Kontaktoni shkollën për të shtuar nxënësin tuaj të ri në Portalin e Prindërit.  

Hapi 2 

Mblidhni këtë informacion, i cili kërkohet përpara se të filloni regjistrimin.  

• Emri legal i prindërit/kujdestarit dhe adresa  
• Emri legal i nxënësit  
• Për nxënësit që transferohen, kontaktin e shkollës së mëparshme  
• Kontakti në rast urgjence  

 
Mblidhni dokumentacionin përkates që duhet për procesin e regjistrimit.  

• Dokument identifikimi me fotografi i prindërit/kujdestarit  
• Certifikatë lindje e lëshuar nga Byroja e Statistikave Jetësore (Bureau of Vital Statistics) 
• Rekorde të dokumentuara mjekësore rreth vaksinave dhe gjëndjes shendetësore  
• Prova të vendit të banimit (ju lutem për më shumë informacion lexoni më poshtë)  
• Programi i edukimit individual (IEP) dhe vlerësimi në qoftë se nxënësi është duke marrë 

sherbime speciale edukimi   
• Për nxënësit që transferohen, nje transkriptim jozyrtar ose karta më e fundit e raportit  

 
Prove vendbanimi 

Në qoftë se studenti nuk është i përjashtuar nga kërkesa për të vërtetuar vendin e banimit, atëherë 
duhet paraqitur nga një dokument prej te dyjave listave A dhe B. Dokumentet elektronike pranohen 
nëse ato janë aktuale dhe përmbajnë informacionin e kërkuar nga rrethi për të verifikuar provat e 
vendbanimit (data, emri, adresa, nënshkrimet e zbatueshme, etj.). Rrethi ka të drejtë të kërkojë prova 
shtesë në çdo kohë ose të përdorë mjete të tjera për të verifikuar vendbanimin. Sipas ligjit të Misurit, 
paraqitja e pasaktë e vendbanimit është një vepër penale. Nëse statusi i vendbanimit të një familjeje 
konstatohet se është paraqitur në mënyrë të pasaktë ose ndryshon pa njoftuar rrethin, qarku mund të 
veprojë për të rikuperuar koston e shërbimeve të ofruara. 



Lista A e dokumentave 

• Deklarata ose dokumenti i hipotekës i datuar brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes për 
verifikim  

• Dokumenti i taksës së pasurive të patundshme, i cili daton brenda 1 viti nga data e dorëzimit 
• Marrëveshje qiraje e nënshkruar nga qiradhënësi dhe qiramarrësi, duke përfshirë adresën, 

numrin e apartamentit dhe datën e qiradhënies  
• Letër verifikimi nga qiradhënësi me një letër me kokë (stema ose emri specifik i kompanise) nga 

administrata e kompanisë vetëm në rastet kur qiraja paguhet muaj për muaj (kontrata originale 
e qirase që tregon kushtet e kërkuara) 

• Kontrata e shitjes pa kushte emergjente dhe e nënshkruar nga të gjitha palët, me kusht që një 
kopje e deklaratës përmbyllëse të dorëzohet brenda 60 ditëve nga regjistrimi  

 

Lista B e dokumentave 

• Një faturë nga ndërmarrjet (ujë, gaz, kanalizime, energji elektrike ose plehra) e datuar brenda 
30 ditëve nga data e dorëzimit, duke përfshirë emrin, shërbimin dhe adresën e postës. Faturat 
e plehrave do të pranohen nëse datohen brenda tremujorit të fundit të faturimit.. 

• Certifikata e tatimit të pronës personale e datuar brenda 1 viti nga data e dorëzimit  
• Lejë e paskaduar e banimit që rendit të gjithë banorët ne vendbanimin perkates  
• Një dokument të njohur nga qeveria për adresën (d.m.th. sigurimi shoqëror, regjistrimi i 

votuesve, mirëqenia, etj.) të datuar brenda 30 ditëve nga data e dorezimit  
Hapi 3 

Filloni procesin e regjistrimit duke u future në llogarinë tuaj në Portalin e prinderit. Shikoni shiritin me të 
verdhë që thotë “ Regjistrimi në internet duhet të plotësohet për vitin shkollor 2020-2021”. Shtypni “Shiko” 
për të filluar regjistrimin e nxënësit tuaj.  
 

Hapi 4 

Familjet do të marrin një letër elektronilke (e-mail) në adresën e dhenë për të konfirmuar statusin e 
aplikimit pasi ai të jetë shqyrtuar. 

 

 

 

 

 

https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent


Nxënësit që kthehen sërish 

Rinovimi i informacionit familjar 

Rinovimi (azhurnimi) i informacionit familjar hapet 2 muaj para se të filloje viti i ri shkollor. Prindërit e 
Qarkut Mehlville duhet të kenë një llogari në Portalin e Prindërit për të verifikuar/rinovuar informacionin 
për fëmijët e tyre për vitin e ri shkollor. Në qoftë se ju nuk keni një llogari ne Portalin e Prindërit ose keni 
harruar emrin e përdoruesit/ose fjalëkalimin, ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës.  
 
Hapi 1 

Mblidhni informacionin e mëposhtem para se të filloni procesin e rinovimit.  

• Kontakti ne rast urgjence 

Hapi 2 

Mblidhni dokumentacionin përkates që duhet për procesin e rinovimit.  

• Rekorde të dokumentuara mjekësore rreth vaksinave/gjëndjes shendetësore/fizike (në qoftë se 
kerkohen)  

• Provë vendbanimi (kerkohet vetëm në qoftë se keni ndryshuar vendbanim). Kërkohet nga një 
dokument prej secilës nga listat A dhe B. Dokumentet elektronike pranohen nëse ato janë 
aktuale dhe përmbajnë informacionin e kërkuar nga rrethi për të verifikuar provat e 
vendbanimit (data, emri, adresa, nënshkrimet e zbatueshme, etj.). 
 

Lista A e dokumenteve 

• Deklarata ose dokumenti i hipotekës i datuar brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes për 
verifikim  

• Dokumenti i taksës së pasurive të patundshme, i cili daton brenda 1 viti nga data e dorëzimit 
• Marrëveshje qeraje e nënshkruar nga qiradhënësi dhe qiramarrësi, duke përfshirë adresën, 

numrin e apartamentit dhe datën e qiradhënies  
• Letër verifikimi nga qiradhënësi me nje letër me kokë (stema ose emri specifik i kompanise) nga 

administrata e kompanise vetëm në rastet kur qiraja paguhet muaj per muaj (kontrata originale 
e qerase që tregon kushtet e kërkuara) 

• Kontrata e shitjes pa kushte emergjente dhe e nënshkruar nga të gjitha palët, me kusht që një 
kopje e deklaratës përmbyllëse të dorëzohet brenda 60 ditëve nga regjistrimi  

 

Lista B e dokumentave 

• Një faturë nga ndërmarrjet (ujë, gaz, kanalizime, energji elektrike ose plehra) e datuar brenda 
30 ditëve nga data e dorëzimit, duke përfshirë emrin, shërbimin dhe adresën e postës. Faturat 
e plehrave do të pranohen nëse datohen brenda tremujorit të fundit të faturimit.. 



• Certifikata e tatimit të pronës personale e datuar brenda 1 viti nga data e dorëzimit  
• Lejë e paskaduar e banimit që rendit të gjithë banorët ne vendbanimin perkates  
• Një dokument të njohur nga qeveria për adresën (d.m.th. sigurimi shoqëror, regjistrimi i 

votuesve, mirëqenia, etj.) të datuar brenda 30 ditëve nga data e dorezimit  
 

Hapi 3 

Filloni procesin e rinovimit (azhurnimit) duke u futur në Portalin e Prindërit. Shikoni shiritin me të 
verdhë që thotë “Regjistrimi në internet duhet plotësuar për vitin e ri shkollor”. Shtypni “Shiko” për të 
filluar regjistrimin e nxënësit tuaj.  

 

 

 

https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent
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