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INFORMACIONE PRAKTIKE    

PRINDËRVE me gjuhë minoritare 

 

MIRË SE VINI NË ÇERDHEN! 

 

 

 
 

VEND NË ÇERDHEN 
Kur një fëmijës i jepet vend në një çerdhe,           

ai vend vlen deri në fillimin e shkollës. 

 

 

HYRJA NË ÇERDHE 
Do të merrni një letër që tregon se me cilën         

date dhe në cilën degë do të hyjë fëmija Juaj       

në çerdhe. 

Në ditët e para është e nevojshme që një nga   

prindërit të rrijë në çerdhen. Disa punëdhënes  

japin lirim me rrogë për këto ditë. Pyetni Ju      

vet në vendin e punës. 

Kryetari pedagogjik i çerdhes mirret vesh me     

Ju se sa kohë i duhet fëmijës pranishmëria Juaj. 

Jepni leje fëmijës që të ketë me vete lodrën më   

të dashur, biberonin ose diçka tjetër që don fort. 

Çerdhja dëshiron të dijë nga prindërit se çfarë 

është e rëndësishme për të. vegjëlit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRURJA DHE MARRJA NGA ÇERDHJA: 

Lajmëroni një nga personelin se kur do ta bini 

dhe kur do ta merrni fëmijën. Përdorni pak kohë 

për të biseduar me personelin dhe pyetni nëse 

diçka Ju duket e paqartë. 

Është e rëndësishme që të lajmëroheni kur dikush 

tjetër se prindërit vijnë për ta marrë fëmijën. 

 

 

MUNGESA/LIRIME NGA ÇERDHJA: 

Duhet ta lajmëroni çerdhen kur fëmija nuk vjen 

për shkak të sëmundjes, të kohës së lirë ose për 

pushime. 

 

Pushim: Çdo fëmijë duhet të ketë pushim gjatë 

verës. 

Fëmijtë e sëmurë duhet të rrijnë në shtëpi. Kur 

fëmija sëmuret në çerdhen, prindërit do të kon-

taktohen 
 
 

Senter for flerspråklige barn og unge  (FBU)
((((FBU) 



2 

VESHJE DHE PAJISJE 

 

Fëmijtë dhe të rriturit kalojnë një pjesë të      

ditës jashtë dhe kanë nevojë për veshmbathje  

të përshtatshme për çdo llojë kohe. Çdo        

fëmijë do të ketë një raft ku mund të mbajë tes-

hat e veta. Prindërit duhet ta mbajnë raftin  në 

rregull. 

Prindërit duhet të kujdesen që të ketë ndërrim 

veshjeje sipas stinës. 

Ka rëndësi që të ketë: 

Ndërresë të brendshme, pantallona, çorape, 

xhemper (pelena për përdoruesit e pelenave). 

 

Veshje të lehtë për tërë vitin, rroba shiu, çizma. 

Në dimër: Doreza, kapuç, shall, doreza të nxeh-

ta (”polvott”), ndërresë të brendshme leshi. 

Tesha ”fleece”. Këpucë dimri (goretex është 

mirë) dhe kostum të trashë. 

 

 
 

                         

 

 

 

 

 

 

KËPUCË PËR BRENDA: 

Kur janë brenda, fëmijtë duhet të përdorin    

këpucë për brenda ose sandale. 

Çdo copë e veshmbathjes duhet të shënohet  

me emër (edhe teshat e shiut, çizmat, dorezat, 

ndërresat e brendshme dhe çorapet). 
 

 

VAKTI PËR USHQIM: 

Ushqimi në çerdhe duhet të jetë i shëndoshë, i 

ushqyeshëm dhe duhet të përmbajë pak sheqer. 

Këshillojmë që të mos përdoret sok dhe        

ëmbëlsira në ushqimin e përditshëm. 

 

FESTIMI I DITËLINDJEVE: 

Ështe traditë që personeli i çerdhes të festojë 

ditëlindjen e fëmijëve. Se në ç’mënyrë, ndry-

shon nga çerdhja në çerdhe. 

 

PËRKTHYES NË ÇERDHE: 

Çerdhja mund të porosisë përkthyes përmes 

shërbimit përkthyes. Sidomos në fillim mund të 

jetë e rëndësishme që të ketë përkthyes për të 

qenë të sigurt që nuk ka keqkuptime. 
 

PLANE PËR PUNËN NË ÇERDHE: 

Secila çerdhe e ka planin e vet vjetor që u jepet 

prindërve. 

Planet tregojnë se si do të fitojnë siguri, 

përkujdesje, përjetime dhe mësime fëmijtë. Per-

soneli në secilën çerdhe ka shkollim profesional 

për të siguruar një ofertë të mirë fëmijëve. 

INFORMACION MBI ÇERDHET NË 

Fredrikstad 

Shumica e çerdheve ka internet dhe faqe të ve-

ta. 

Informacionet mbi çerdhet i gjeni duke kërkuar 

në internet: 

http://www.fredrikstad.kommune.no 
 

 

Produsert av: 
Senter for flerspråklige barn og unge  (FBU) med 

tillatelse fra Sandnes kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


