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An alle Schaffhauser Familien
mit Kindern im Vorschulalter

Schaffhausen, Januar 2019

Mbështetja e hershme në mësimin e gjermanishtes në qytetin e Shafhausen-it
Proces i vlerësimit të gjuhëve 2019

Prindër të nderuar
Pritet që fëmia juaj në gusht të 2020 të vijoj shkollimin. Shkalla e parë e shkollimit
është Parashkollorja. Është e rëndësishme që fëmija juaj ta kuptojë mësuesin/en
dhe të mund të shprehet me fjalë të thjeshta 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 si gjuhë të dytë 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:
https://www.schulen-stadtsh.ch/fruehe-foerderung/fruehe-deutschfoerderung/p-530/

 Ju lutemi dërgojeni formularin e plotësuar deri më 31 Janar 2019 përsëri tek
qyteti i Shafhausen-it. Për dërgim shfrytëzoni zarfën e vulosur për përgjigjje.
Ne me kënaqësi ju mbështesim në plotësimin e pyetësorit dhe ju përgjigjemi pyetjeve të juaja personalisht, ejani.
Të ejnten, më 24. Janar nga ora 16:00 – 19:00 tek
Qendra Familjare, Kirchhofplatz 19, 8200 Schaffhausen
Kati i parë, dhoma numër 6

Pyetësori do të vlerësohet nga Univerziteti i Bazell-it, më pas ne do të ju informojmë mbi nivelin e gjuhës dhe mundësit për mbështetjen e mësimit të gjuhës tek
fëmia juaj.
Për çdo pyetje që keni na kontaktoni me telefon ose me anë Emailit.
Ju faleminderit shumë për bashkëpunimin!

Me respekt

Kathrin Borer
Udhëheqës i projektit mbështetje e hershme në mësimin e gjermanishtes
Tel. direkt: + 41 52 632 53 51
kathrin.borer@stsh.ch

Shtesë:
1. Formulari pyetësor
2. Zarfa për përgjigjje
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