
  

Mirë se erdhët 
në shkollën ton! 

Shënimet e mësueses/it:  
 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 
Paisjet e mundshme:  

Lista materiale, Orari, Rregullat e shkollës, ... 
 

 

Nëse keni pyetje, ju mundeni që gjithmon të  
na kontaktoni .  
 

  

Personi kontaktues:  
 

Mësuesi / Mësuesja: ...................................... 
 

Menaxhmenti i shkollës: ................................ 
 

Tel.:  ................................................ 

 

Adresa e shkollës: 
 ................................................ 

 

 ................................................ 
 

Kshilla të tjera:  ................................................ 

Links: 
 

- Informacion për prindër në lidhje me sistemin shkollor 

gjerman, (shkolla fillore dhe e mesme) në 20 gjuh në 

Kommunalen Integrationszentrum  (Kl) Köln.  

www.ki-koeln.de/languages/ 

 

- Falas portali online  " ich will deutsch lernen " nga 

deutschen Volkshochschulverbandes. 

www.iwdl.de/cms/lernen/start.html 

 

- Përmbledhje të informacioneve për Azilkërkues, p.sh. 

përkthim mbi mbarvajtjen e proçedurave të azilit duke  

përfshir edhe pyetjet e intervistës.  

www.asylworms.de/rund-ums-recht/informationen/ 

 

- Informacione shëndetsore në gjuh të huaj.  

http://mige.ix-tech.de/index.php?id=241 
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albanisch 

 أْهالً َوَسْهالً 
Dobrodošli 

   Soo dhawaada                   Witaj 

Welkom  Bienvenue 

Bienvenuti 

Bine ati venit  

Hos geldiniz  

Hun bixer hatin  

  خوش آمدید

добро пожаловать 

Dóbrodójdowte 

Mirë se erdhët  

Bienvenido Bienvenido   Welcome 



Nëse fëmija i juaj është i sëmur, 
 
ju jeni të obliguar  
që deri në ora  
 
………..……  
 
të keni telefonuar  
dhe njoftuar shkollën.  
 

 

Numri I telefonit:  
 

............................... 

 
Kur fëmija të kthehet prap në shkoll, aj duhet që  
të ket me vete arsytim me shkrim për kohen e 
mungeses.  

Të  dashur prindër/kujdestar  
 
të  ........................................................ 

  

jeni përzemersisht të mirseardhur në 

 

.............................................................. 

 

.............................................................. 

 
Kemi knaqësin, që ju  dhe fëmijen e juaj tju mirë-
presim këtu. 
Ne dëshirojm të ju ndihmojm ju dhe fëmijen e juaj  
që të vendoseni këtu sa më mir.   
 

 

Vijimi i detyrueshum i shkollës  
 

Në gjermani vijimi i shkollës është i detyrueshum.  
Për kët arsye fëmija i juaj detyrohet që të jet 
rregullisht i pranishëm në shkoll nga dita e hënë  
deri  në ditën e premtë. 
 Koha e mësimit i nënshtrohet Orarit të mësimit 
(“Stundenplan”).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orarin e mësimit ju do e merrni nga mësuesi/ja  
e klasës, e cila do tju njoftoj për të gjitha gjërat e 
rëndësishme dhe do ju përgjigjet në pyetjet e 
juaja. 
Ju lutemi kujdesuni që fëmija i juaj të arrij 
gjithmon me koh në shkollë.  

Qfar i duhet fëmijes suaj në shkoll:  
 

• qdo ditë lëngje dhe ushqim  të  mjaftueshëm për në 
kohen e pauzave.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Qant të kompletuar lapsash  

(Laps, lapsngjyra, mbrehëse, gomë vizore, gershër, 
ngjitës, filler, fishekngjyr)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Blok shkrimi (fletore)  
• Çant shpine  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Se qfar I duhet fëmijes më shumë, do i tregoj 
mësuesi/ja.   
  

Arsytim  

 

Vajza ime / Djali im ............................... 

Klasa:  ............... 

 

Nuk ka mundur  që të ............/ 
 nga  .......... deri .......... 
 

të jet i pranishëm në shkoll.  
 

Arsyeja:  .................................... 

 .................................... 

 .................................... 

 .................................... 

 

Data:  .................................... 

Nënshkrimi/Firma: ................................. 
 


