
SI Të HYJ Në REGJISTRIN ELEKTRONIK “ DID UP-
FAMIGLIA" 

Të dashur prindër,  

Tani që shkolla është e mbyllur mësuesit duhet të 
shkruajnë detyrat në rregjistrin elektronik. 

Si mund të shikoj detyrat e fëmijës ? 

HYRJE NGA TEL. CELULARI: 
• Shkarkojmë aplikacionin DID UP FAMIGLIA nga 

aplikacioni i tel.celular ( çdo prind duhet të shkarkoj 
të tijën) 

• Fusim të dhënat tona ( kodi i shkollës,email i 
prindërit dhe password-in personal ,të dhëna nga 
segretaria e  shkollës,ose kredencialet alfanumerike - 
Kodi përdorues dhe password-i -  të  dhëna nga 
sekretaria dhe çdo nxënës ose prind duhet  të 
ndryshoj mbas hyrjes së parë.) 

• Më pas hapet aplikacioni ku mund  të shikoni 
detyrat,aktivitetet dhe informacione për familjen në 
ditë të ndryshme. 

HYRJE NGA KOMPJUTERI: 
• Hyni nga çdo motorr kërkimi (psh. GOOGLE,BING...) 

dhe nëpër çdo browser 
(CHROME,FIREFOX,SAFARI,INTERNET EXPLORER 
etj...) klikoni në link-un https:/www.argofamiglia.it/ 



• Vendosni të dhënat tuaja ( kodin e shkollës, email-in e 
prindërit dhe password-in personal tuajin,të dhëna 
nga sekretaria ose kredencialet alfanumerike - Kodi 
përdorues dhe password-i - të dhëna nga sekretaria 
dhe çdo nxënës ose prind duhet të ndryshoj mbas 
hyrjes së parë). 

• Më pas hapet aplikacioni ku mund të shikoni detyrat, 
aktivitetet dhe informacionet për familjen në ditë të 
ndryshme. 

                          E  RENDESISHME 

DID UP FAMIGLIA është i vetmi kanal për përdorim dhe si i 
tillë është e rëndësishme dhe e nevojshme për vazhdimin e 
forcimit të aktiviteteve me nxënësit në këtë periudhë të 
ndërprerjes së aktiviteteve shkollore. 

Kështuqë është  shumë e rëndësishme konsultimi i 
vazhdueshëm i Bacheca di DID UP FAMIGLIA,pasi 
mësuesit regjistrojnë aktivitetet për të mbajtur dhe nxitur 
nxënësit në përvetësimin e mësimeve për të mos humbur 
dijet që kanë marrë deri më sot. 

Faleminderit për bashkëpunimin. 

KINI PARASYSH:Për çdo lloj informacioni dhe në rast 
humbjeje të të dhënave për regjistrimin dhe hyrjen në 
regjistrin elektronik, personat mund të dërgojnë një mail 



duke vendosur numërin e telefonit të kërkuesit në adresën 
e shkollës përkatëse ( shiko listën e shkollave). 


