Llotaria e Aplikimit
Data 3/26/21

Aplikimi për Innovation Pathways

UDHEZIME PER NXENESIT:
Plotësoni të gjithë informacionin e kërkuar në këtë faqe. Ju dhe prindi/ kujdestari juaj duhet që të firmosni në vendin e duhun në këtë faqe.
Kthejeni aplikimin tek zyra drejtuese (guidance office) e shkollës tuaj. I kërkoni një mësuesi të një lënde kryesore që të plotësojë
rekomadimin në faqen 3 dhe ta ktheje atë tek zyra drejtuese. Një kopje e rregullores së plotë të pranimit mund të merret në zyrën kryesore
në 1 Skyline Drive ose mund tu dërgohet me email nëse ju kontaktoni: weymouthdg@worcesterschools.net
EMRI ___________________________________________________ DATA E SOTME __________________________________
ADRESA ________________________________________________ DATELINDJA ___________________________________
(No.)

(Rruga)

QYTETI/ KODI POSTAR ___________________________________ TEL. ____________________________________________
STUDENT ID#: _____________________________________________________________________________________________
SHKOLLA QE NDJEK AKTUALISHT ________________________ KLASA AKTUALE ________________________________
PRINDI/ KUJDESTARI ______________________________________________________________________________________
Emri

Adresa (nëse është e ndryshme)

DEKLARATA PERSONALE
Ju lutem në 2-3 fjali deklaroni arsyen tuaj se pse po aplikoni në këtë program.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
PERZGJEDHJA E PROGRAMIT
tregoni atë.
☐
☐

☐

☐
☐

☐
☐

– Zgjidhni NJE fushë programi me interesin më të madh dhe nëse keni një zgjedhje të dytë mund ta

Industri Prodhimi e Avancuar – Dizajn me Kompjuter dhe zhvillim i produktit, printim 3D, përpunim
o Mundësi çertifikimi – NC3, NIMS, MACWIC, OSHA
Profesione Mjekësore (Allied Health) /Infermjeri – Kujdes bazik për pacientin, eksplorim i karierrave shëndetësore, terminologji
mjekësore, shërbime njerëzore
o Mundësi çertifikimi – Ndihmës Infermjer i Certifikuar dhe OSHA
Biznes dhe Marketing – Komponentët e zotërimit dhe drejtimit të një biznesi dhe teknikat e financave dhe marketingut për të qenë
të suksesshëm
o Mundësi çertifikimi – OSHA, çertifikatë në Marketing
Inxhinjeri Civile/ Ndërtim – Projekte (Blueprints), dizajn ndërtese, eksplorim materialesh, punë me dru
o Mundësi çertifikimi – para-stazh pune në një sindikatë punëtorësh, OSHA
Teknologji Informacioni – Konfigurim kompjuterash/rrjeti dhe sistemesh, shprehi sekretarie, hyrje në fushat e karrierës, në
mbështetës IT-je.
o Mundësi çertifikimi – CompTIA A+, CompTIA Network+, OSHA
Shkenca Kompjuterike IT – Shprehi programimi dhe zgjidhje, dizenjim dhe programim rrjeti (websit-i)
o Mundësi çertifikimi – OSHA, çertifikime të tjera të lidhura me këtë po merren në konsideratë.
Shkencat e Jetës – Bioteknologji, kërkime, prodhime biologjike (prodhime të produkteve biologjike sië janë ilaçet), aftësi
laboratorike
o Mundësi çertifikimi – OSHA

Autorizim për Lëshimin/ Dhënien e Rekordeve:
Unë e aprovoj këtë aplikim dhe e kuptoj se nëse pranohen në Programin Innovation Pathways, nxënësit do të:
Bëjnë 15-javë klasa teknike, dy ditë në javë, gjatë dy viteve në Worcester Tech deri në 5:30pm.
•
Bëjnë klasa të Planifikimit Akademik dhe Karrierës gjatë dy viteve si pjesë e programit të tyre të rregullt të shkollës së mesme
•
Bëjnë praktikën (internship) ose një projekt përmbledhës të kërkuar përpara diplomimit.
•
Bëjnë 2 klasa AP ose të regjistrimit të dyfishtë si kërkesë përpara diplomimit.
•
Firma e Nxënësit

Firma e Prindit/ Kujdestarit

Data

KRITERET PER PRANIM NE INNOVATION PATHWAYS
1. Të gjithë aplikantët duhet që të jenë në rrugën e duhur për të përfunduar me sukses nivelin e klasës së tyre aktuale dhe të kalojnë në
nivelin e klasës për të cilën ata/ ato po aplikojnë. Preferencë do tu jepet nxënësve që aktualisht janë në klasën e 9 të.
2. Nxënësit duhet që të kalojnë kriteret e mëposhtme të aplikimit:
A. Deklaratë Personale
D. Shqyrtim i Sigurisë
B. Kualifikimi Akademik
E. Intervistë
C. Pjesëmarrja në Shkollë
F. Rekomandim nga Mësuesi
Emri ________________________________________________________________ Klasa ________________________________
Student ID: ___________________________________________________________

PER TU PLOTESUR NGA KESHILLTARI UDHEZUES (GUIDANCE COUNSELOR)
Këshilltarët duhet që ti mbledhin aplikimet e plotësuara dhe ti dërgojnë tek Drew Weymouth në Shkollën Worcester Technical High
nëpërmjet postës së brendëshme (interoffice mail).

Data në të cilën aplikimi është marrë nga këshilltari : ________________________________
Kriteret për aplikim

Kënaqshëm

Deklarata Personale – Nxënësi duhet që të ofrojë 2-3 fjali.

☐

Nuk i Plotëson
Kriteret
☐

Kualifikimi Akademik – Nxënësi duhet që të ketë një rezultat 65 ose më lart në klasat
kryesore katërvjeçare deri në fund të simestrit të parë në vitin e aplikimit.
Pjesëmarrja në Shkollë - Nxënësi duhet që të ketë 9 ose më pak mungesa pa-arsye deri
në fund të simestrit të parë në vitin e aplikimit.
Shqyrtim i Sigurisë – Nxënësi/ja nuk duhet të ketë asnjë shkelje që ka lidhje me sigurinë
gjatë viteve të shkollës së mesme. Kjo mund të përfshijë incidente të lidhura me dhunën,
ngacmime seksuale, droga, apo armë gjatë periudhës së shkollës.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Komente: Jepni çdo koment qartësues që ka lidhje me kriteret e mësipërme ose për kandidaturën e nxënësit për
në këtë program.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Unë vërtetoj se ky informacion është i plotë dhe i saktë.
_______________________________________________________________________
Këshilltari Udhëzues (Guidance Counselor)

________________________________
Data

PER TU PLOTESUAR NGA KOMITETI SHQYRTUES I APLIKIMEVE IPP
Kriteri
Aplikimi – Aplikimi i nxënësit duhet që të paraqitet në kohë.

Po
☐

Jo
☐

Intervista – Nxënësi ishte në gjendje që të artikulonte interes në një program dhe arsyen
se pse aplikoi gjatë intervistës.
Pranimi – Aplikimi i nxënësit është i plotë dhe plotëson të gjitha kualifikimet dhe
kualifikimin për tu regjistruar.

☐

☐

☐

☐

Unë vërtetoj se ky informacion është i plotë dhe i saktë.
_______________________________________________________________________
Personeli i Innovation Pathways

________________________________
Data

INNOVATION PATHWAYS
REKOMANDIM NGA MESUESI
Emri ________________________________________________________________ Klasa ________________________________
Student ID: ___________________________________________________________

Kandidatët e Successful Innovation Pathway do të shfaqin një nivel të lartë ndjekjeje për detyrat dhe aktivitetet
në të cilat ata/ ato angazhohen. Pjesëmarrja/ mungesat e tyre janë një faktor i rëndësishëm i suksesit në program.
Ju lutem mbani parasysh në mendjen tuaj kur ofroni klasifikim dhe komente. Ju lutem ktheheni këtë formë
direkt tek zyra drejtuese (guidance office) dhe jo tek nxënësi sepse ky është një informacion konfidencial.
Përmblidh mëposhtë, vlerësimet duhen bërë nga mësuesi. Ju lutem ktheheni tek zyra
drejtuese (guidance office) e shkollës.
A. Përfshirja në Klasë

Kënaqshëm

Ka rezerva

☐

☐

B. Sjellja/ Behavior/ Qytetaria

☐

☐

C. Motivimi

☐

☐

D. Përgjegjësitë Personale

☐

☐

Komente:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Unë vërtetoj se ky informacion është i plotë dhe i saktë.

_______________________________________________________________________
Mësuesi i një Klase Kryesore

________________________________
Data

