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Wünsche der Eltern 
Dëshirat e prindërve 

 

(Ju lutemi t´i përgjigjeni pyetjeve në gjermanisht, po qe se është e mundur) 

 

1.Cilat janë dëshirat tuaja lidhur me shpeshtësinë e bisedave me prindër gegj. mbledhjeve? 

 □ 3 herë në vit □ më rrallë □ më shpesh 

 

 

2. A është i mundur një bashkëpunim aktiv në kopsht nga ana e juaj? 

 □ po □ jo 

 

 

3.Çfarë pritni ju nga institucioni i arsimimit dhe i përkujdesit të fëmijëve? Cili princip/metodë e 

edukimit është i rëndësishëm për ju?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

4.A janë të dëshirueshme ofertat shtesë në kopsht?   □ po             □ jo 

Nëse po, çfarë? __________________________________________________________________ 

 

 

5.A dëshironi që, sipas nevojës, të vendoset kontakti, gjegjësisht të ketë këmbim në mes të 

pedagogut/pedagoges së kopshtit  dhe personave specialistë që janë të angazhuar në familjen 

tuaj (si p.sh.: përkrahës të zhvillimit , punëtor/e social/e, terapist/e,…)? 

 _________________________________________        □ po       □ jo 

 _________________________________________        □ po       □ jo 

 _________________________________________        □ po       □ jo 

 

 

6. A keni dëshirë të informoheni, gjegj. të merrni mbështetje  (si p.sh.: tek çrregullimet në të 

folur, ngarkesa psikike… të fëmijës)?              □ po         □ jo 
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Nëse po, cilat? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

7.  A ka tema që janë me rëndësi për fëmijën tuaj? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

8. A ka edhe diçka që, sipas mendimit tuaj, do të duhej përmendur? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Shpresojmë që fëmija juaj të ndjehet mirë në institucionin tonë për arsimim dhe përkujdesje dhe që ne 

të mund t´i përmbushim pritshmëritë tuaja. Për dëshirat dhe ankesat ju lutemi drejtohuni direkt tek 

udhëheqja e institucionit tonë për arsimim dhe përkujdesje të fëmijëve. 

 

 

 

Ju falënderojmë përzemërsisht për ndihmën tuaj! Ne kemi kënaqësinë të ju shoqërojmë ju dhe 

fëmijën tuaj në një segment të rrugës suaj jetësore. 

 


