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Të dashur prindër,
informacioni i mëposhtëm është i rëndësishëm:
Arsimit të detyrueshëm
•
•
•
•

Të gjithë fëmijët prej moshës 6 vjeç duhet të shkojnë në shkollë çdo ditë - edhe gjatë muajit të agjërimit të
Ramazanit. Gjithashtu pjesëmarrja në eventet shkollore është e detyrueshme.
Nëse fëmija juaj është i sëmurë dhe nuk mund të shkojë në shkollë, merrni patjetër në telefon para orës
08:00 në shkollë dhe regjistroni fëmijën juaj si të sëmurë.
Fëmija juaj është i siguruar kundër aksidenteve në shkollë dhe gjatë rrugës për në shkollë.
Nëse fëmija juaj ka një takim të rëndësishëm, për shembull, tek një mjek ose në një zyrë, merrni leje për
fëmijën tuaj më parë nga drejtoria e shkollës. Ju lutemi të shkruani një letër të shkurtër për drejtorinë e
shkollës!
Ju lutemi të planifikoni takimet mjekësore gjatë kohës kur nuk zhvillohet mësim.

Mjetet shkollore
•
•
•

Shkolla u jep nxënësve tekstet shkollore. Këto mbështillen, trajtohen me kujdes dhe kthehen në fund të vitit
shkollor apo kur nxënësit largohen nga shkolla.
Të gjitha mjetet e tjera shkollore (lapsa, fletore, ...) merren nga prindërit.
Nxënësit marrin me vete çdo ditë mjetet shkollore në shkollë.

Detyrat e shtëpisë
Të gjithë nxënësit duhet të bëjnë detyrat e shtëpisë.
Përgjegjësitë e prindërve
Prindërit marrin pjesë në jetën shkollore.
• Ata kontrollojnë plotësimin e detyrave të shtëpisë
• Ata lexojnë informacionet për prindërit me kujdes dhe i nënshkruajnë ato
• Takimet të konsiderohen të rëndësishme (p.sh., takimet prind-mësues)
• Ata pranojnë ftesa për takimet prind-mësues dhe i konsiderojnë ato të rëndësishme
Mësimi sportiv dhe noti
•
•

Mësimi sportiv dhe noti janë të detyrueshëm, edhe për vajzat. Prandaj, ju lutem të siguroheni që fëmija juaj
rregullisht të marrë pjesë në to.
Bizhuteritë dhe orët e dorës në parim do të hiqenpara fillimit të mësimit sportiv sepse fëmija juaj mund të
lëndohet me to gjatë mësimit sportiv ose notit.

Është e ndaluar
•
•

Telefonat celularë duhet të jenë të fikur dhe të futur në çantën e shkollës. Nëse fëmija juaj përdor telefonin në
shkollë, mësuesi mund t’ia marrë përkohësisht atë.
Nuk lejohet pirja e duhanit në shkollë, në ambientet shkollore dhe në rrugën për në shkollë.

Sjellja
Mësuesit presin:
• sjellje të hijshme
• respekt, sidomos kundrejt mësuesve
• sjellje të qetë me shokët dhe shoqet në shkollë
• interes për të mësuar
• korrektësi në orar
Ju lutemi të mos humbni mundësinë për të folur shpesh për mësuesit.
Ne dëshirojmë që fëmija juaj të përballojë shkollën me gëzim dhe sukses.
Përshëndetjet më të mira
Ingrid Hillenbrand

Carola Zankl

Claudia Genswürger
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Shkolla e mesme teknike

Shkolla e mesme profesionale

Provimi i maturës

Shkollë
profesionale
+ Profesioni

Shkolla e biznesit

M-Klassen

Diplomimi nga
shkolla e mesme

Certifikatae shkollës
së mesme

Shkolla e mesme Shkolla e mesme

Gjimnazi

në matematikë / gjermanisht / mësime dhe edukatë shoqërore

Shkolla fillore
prej moshës 6 vjeç
Kursi parashkollor
prej moshës 3 vjeç

prej moshës 1 vjeç

Kopshti - Çerdhja
Çerdhe

Informacion mbi formimin profesional
Trajnim i dyfishtë
Trajnimi është i ndarë në dy pjesë. Ai kryhet si në kompani ashtu edhe në shkollën profesionale.

Praktika - vend i të mësuarit
Kompani trajnimi

Teori - Qendër mësimore
Shkollë profesionale

Trajnimi profesional në shkolla
Trajnimi zhvillohet në një shkollë profesionale, dmth studentët zhvillojnë mësim me kohë të plotë.

Kolegji profesional

Për çdo trajnim duhen 2 deri në 3.5 vjet.

Diploma e shkollës së Mesme / Diploma e maturës
Kushtet:
•
•
•

Diploma e shkollës profesionale me një mesatare prej 3.00 dhe më të lartë
Trajnim i kompletuar profesional
Dëshmi e njohurive të gjuhës angleze në nivel shumë të mirë me të paktën pesë vjet mësim të
gjuhës angleze = Notën 4 në anglisht dhe më të lartë

Këshilla për një nisje të suksesshme të
Shkollës profesionale në Wittelsbacher Land
Sëmundje
• Në orën 7:45 të njoftohet pranë Sekretarisë.
(Tel.: 08251 / 87560)
• Kush është sëmurë? Në cilën klasë? Cili mësues në orën e parë?
• Të paraqitet një justifikim me shkrim brenda 7 ditësh
Përdorni formularin e uebsajtit!
• Për ata që janë të sëmurë më shumë se 2 ditë, nevojitet vërtetim nga
mjeku!
Takime private
• Në përgjithësi: Asnjë takim privat nuk mund të caktohet gjatë
periudhës shkollore!
• Për raste të veçanta të justifikuara mund të jepet leje pas një
kërkese. Kërkesa duhet të paraqitet me shkrim të paktën 7 ditë para
takimit të kërkuar në shkollë.
Miratimi i lejes për mungesë
• 1 ditë: Miratimi i lejes për mungesë nëpërmjet mësuesit të klasës.
• Për më shumë se 1 ditë: Miratimi i lejes për mungesë nëpërmjet
drejtorisë së shkollës.
Ditët e mungesës
• Me tre ditë mungese pa arsye do të kërkohen procedura sanksionimi nga
organet përkatëse të autoriteteve lokale.
• Për më shumë se 25 ditë mungese, me ose pa arsye, në klasat e BiK nuk
përfitohet certifikatë vjetore, por vetëm një certifikatë për vijimin e
shkollës.
Vonesa
• Përpikmëria është shumë e rëndësishme për ne: Ne e fillojmë mësimin në
orën 8.15.

• Ata që vijnë vonë, duhet të rikuperojnë kohën mësimore të humbur në
fund të javës.
Sml / 2019
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Ndërmjetës gjuhësor dhe kulturor
Ndërmjetës gjuhësor dhe kulturor:
· Shoqërimi vullnetar i emigrantëve të rinj në takime
· Përkthim i respektueshëm, me ndjeshmëri për kulturën dhe neutral
· Pasqyrimi, kur është e nevojshme, i këndvështrimeve kulturore të ndryshme
· Krijimi i kuptimit dhe besimit
· Janë të detyruar të ruajnë sekretin dhe të marrin trajnime të rregullta

Ndërmjetësit gjuhësorë dhe kulturorë janë aktivë në fusha të ndryshme:
· Institucionet komunale
· Autoritetet dhe agjencitë
· Qendrat e informacionit
· Shkollat dhe qendrat e kujdesit ditor
· Shëndetësia
Shembull: Shkollat dhe qendrat e kujdesit ditor
· Mbështetje në mbledhjet prind-mësues
· Ndihmë për takimet prindër-mësues p.sh. në lidhje me zhvillimin, notat, sjelljen shoqërore dhe
trajnimin gjuhësor
· Interpretimi i problemeve dhe konflikteve

Ne ofrojmë këto gjuhë:
persiane, farsi, dari, arabe, turke, ruse, rumune, kurde, angleze, frënge, italiane, spanjolle, hausa dhe
suahili

Nëse keni nevojë për një përkthim me ndjeshmëri ndaj kulturës:
Në rast se paraqitet një situatë në të cilën nevojitet një ndërmjetës gjuhësor dhe kulturor, atëherë ju lutemi të na kontaktoni
Kontakt:
Katharina Blazejewski
Ndërmjetës gjuhësor dhe kulturor për menaxhim projektesh
Telefoni: 08251 92 - 4889
E-Mail: katharina.blazejewski@lra-aic-fdb.de
Internet: www.lra-aic-fdb.de

