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Schaffhausen, Januar 2020

Mbështetja e hershme në mësimin e gjermanishtes në qytetin e Shafhausen-it
Proces i vlerësimit të gjuhës 2020

Femija: «Vorname» «NameEinwohner»

Prindër të nderuar
Pritet që fëmia juaj «Vorname» në gusht të 2021-shit të vijoj parashkollimin. Është
e rëndësishme që fëmija juaj ta kuptojë mësuesin/en dhe të di të shprehet në gjermanisht. Kjo mund të arrihet më lehtë, nëse fëmia juaj sa më herët bie në kontakt
me gjuhen gjermane në formë të lojës(si për shembull shkuarja në kopshtin e
lojrave apo në kujdesje ditore).
Nga ne do të pranoni një formular pyetësor. Me anë të secilit ju do të mund të
vlerësoni zotërimin e gjuhës gjermane tek fëmia juaj. Formularët pyetësor janë në
dispozicion në 12 gjuhë (në gjuhën shqipe, arabe, boshnjake/kroate/serbe, gjermane, angleze,
franceze, italiane, porrtugeze, spanjole, tamile, tigrinja, turke) . Këto mund ti porosisni në
qytetin e Shafhausen-it me anë të telefonit nën numrin +41 52 632 53 51 ose t`ì
shkarkoni nga interneti nën linkun:
www.schulen-stadtsh.ch  Frühe Förderung
Ju lutemi dërgojeni formularin e plotësuar deri më 31 Janar 2020 përsëri tek qyteti
i Shafhausen-it. Për dërgim shfrytëzoni zarfën e vulosur për përgjigjje.
Ne me kënaqësi ju mbështesim në plotësimin e pyetësorit. Nëse keni nevoj, ne
mund të ju organizojm edhe përkthyese. Ju mund të na kontaktoni me anë të telefonit (+41 52 632 53 52) ose me anë të Emailit (kathrin.borer@stsh.ch).
Pas vlerësimit të pyetësorit, ne do të ju informojmë mbi nivelin e gjuhës të fëmijës
suaj dhe për mundësit për mbështetjen e mësimit të gjuhës.

«Code»

Ju faleminderojmë për bashkëpunimin e juaj të çmuar
Me respekt

Kathrin Borer
Udhëheqëse e projektit mbështetja e hershme në mësimin e gjermanishtes
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kathrin.borer@stsh.ch
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1. Formulari pyetësor
2. Zarfa për përgjigjje
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