
                                                
 

Fletushka për Prindër 
 

1.Në rast sëmundje ju lutemi që fëmiun tuaj në mëngjes gjithsesi para orës 8.00, personalisht ta 
lajmëroni, ose në sekretareshën tonë telefonike në numrin 0941/507-1951.Ju lutemi të thërrisni në cdo 
ditë sëmundje.Kjo natyrisht nuk është e domosdoshme nëse femiu juaj është per tëre javën i 
qlajmëruar(sëmuar).Për sëmundjet që janë më të gjata se 3 ditë nevoitet një 
Atest(vërtëtim)mjekësor.Për të gjitha sëmundjet ngjitëse, gjithashtu sëmundjet e flokut të kokës, 
lajmerimi është i obligueshëm! 
 
2.Fletorja e detyrave të shtëpisë:përdoret edhe për komunikim Mësimdhënës/Prindër!Këtu gjeni 
lajmërimet e Mësimdhënësve për mosmbajtje të orëve të mësimit sikurse për detyrat shtepiake të 
harruara.Per këtë shikoni çdo ditë në të. 
 
3.Nënshkrimi:Ju lutem nënshkruani testet,mësimet kontrolluese(Lernzielkontrollen),lajmërimet, në 
fletorën e detyrave të shtëpisë, si dhe letrat për Prindër dhe ia kujtoni Fëmiut tuaj, që këtë ta 
tregoj.Kështu do të jemi të sigurt se jeni te informuar. 
 
4.Letër emergjente:Ju do ta pranoni nga Mësimdhënësi një të ashtuquajturën Letër emergjente që 
mbas nevojës nis një zingjir telefonik në lëvizje.Ju lutem gjithsesi të thërrisni tutje.Nëse të thirurrin 
nuk e merrni menjëherë ju lutem thërrisni gjithsesi prap.Nëse nuk gjindeni ne shtëpi dhe këtë letër nuk 
e keni pran vete, lutni thirrësin që këtë telefonat ta kryej per ju! 
 
5.Ndryshimet si vendbanimi i ri, numër telefoni i ri,kujdesi i rritjes, gjendja Familjare dhe 
tjera,lajmëroni ju lutem menjëherë dhe në formën e shkruar në Sekretariat(të shkollës).Edhe një thirrje 
mjafton. 
 
6.Mbledhja e të hollave(parave):është e vërtetuar se keto para janë më të sigurta që të numëruara 
dhe në një zarf letre të mbyllura me emër të dorëzohen. 
 
7.Qanta e shkollës:Është më tepër se e nevojshme që qantën e shkollës të Fëmiut tuaj rregullisht ta 
kontrolloni dhe mirëmbani.Një mirëmbajtje(Instandsetzung) e qantës së lapeseve dhe mbrehja e tyre 
është gjithmonë e nevojshme. 
 
8.Ushqim pushimi:Një shishe e fortë për pije dhe një box ushqimi janë gjithsesi të nevojshme.Ju 
lutemi që Fëmiut tuaj mos ti japni ushqim me sheqer(ëmbelsirë).Një copë pemë përmban gjithashtu 
sheqer por është më e shëndetshme për Fëmiun tuaj. 
 
9.Gjërat që gjinden:Keto janë të varura në Përdhes, menjëherë pas derës së xhamit tek shkallët.Ju 
lutem aty të shikoni. 
 
10.Takimet me Mësimdhënës:Për të mos humbur kohë pa nevojë, ju lutemi që të lajmëroheni 
përpara te Mësimdhënësit.(Lajmëro në fletorën e shkollës!). 
 
11.Email-Adresa:Ju lutemi që e-mail adresën tuaj të ja tregoni përfaqësuesit të Prindërve të 
klasës.Prej tyre në këtë mënyrë merrni informacione për klasën, dhe jetën shkollore. 
 
12.Informatat:Akcionet e ardhshme, terminet e tjera do i merrni paraprakisht me shkrim, ose i gjeni në 
webfaqen tonë: www.schulen.regensburg.de/vdt 
 
13.Siguria e rrugës për në shkollë:Ju lutemi mos ndaloni me veturë para shkollës në trotuar-kjo 
rrezikon Fëmijët,që në këmbë ose me biqiklet vijnë në Shkollë.Ne faleminderojmë disa Prindër të cilët 
na ndihmojnë në rregullimin në Zebra kalimet.Ne kërkojmë kësilloj Prindër! 
 
                     Ju faleminderojmë për ndihmën-Kështu gjithqka do jetë në rregull   ☺           
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E-Mail:   vdt@schulen.regensburg.de 
Homepage:  schulen.regensburg.de/vdt 
 


