Hapat kryesorë nga çerdhet-te shkolla fillore
Listë
Organizime informative
Qarku i shkollave fillore, informojnë në vitin kalendarik para shkollimit për një organizim të përbashkët informativ për një kalim të fëmijës Suaj në
shkollë fillore.
Biseda zhvillimore
Edukatoret dhe edukatorët ju këshillojnë për zhvillimin e fëmijës Suaj.
Njohja e shkollës fillore(SHF)
Çerdhet e fëmijëve organizojnë vizita në shkolla fillore , në të cilat fëmijët i njohin shkollat fillore dhe
informohen mbi përkujdesjen dhe ofertat arsimore
si p.sh. shkollat e hapura gjithëditore.
Lajmërimi në një shkollë fillore
Ju e merrni një letër nga komuna/shkolla me shpjegime për detyrimin shkollor dhe informimin për
zgjedhjen e shkollës. Aty është edhe se cilat termine
duhet t’i keni parasyshë.
Prezentimi i fëmijës në SHF
Në NRW do të bëhet diagnostifikimi te të gjithë
fëmijët para shkollimit. Për këtë do të ftohen në
shkollë fëmijët bashkë me prindërit. Atje fëmijët e
Juaj në formë loje do të tregojnë aftësitë e tyre në
fushën e gjuhës, motorikës dhe përceptimit.Pastaj
rezultatet do të bisedohen bashkë me juve, dhe
mirëkuptimin e Jjuaj me edukatoret dhe edukatorët.Qëllimi është që të ofrojmë një ndihmesë individuale të drejtë për fëmijën e Juaj.
Kontrollimet mjekësore-shkollore
Në NRW të gjithë fëmijët para shkollimit do të kontrollohen nga ana shëndetësore. Në qarkun Minden-Lübbecke të gjithë prindërit do të ftohen me
shkrim dhe shumë kontrollime shëndetësore do të
bëhen në Entin e Shëndetësisë të qarkut MindenLübbecke.

Njoftimi për pranim
Deri me 15 shkurt ju do të merrni një shkresë nga
shkolla, se a do të pranohet fëmija i Juaj në
shkollën e zgjedhur.
Vizita në shkollë
Përmes shumë ofertave në shkollë, fëmija i Juaj
njeh shumë bashkënxënës dhe
bashkënxënëse.Disa shkolla i ftojnë edhe njëherë
prindërit.
Mbledhjet e prindërve para shkollimit
Në këtë mbrëmje do të merrni informata të
rëndësishme për shkollimin.
Shkollimi/Dita e parë e shkollës
Fëmija i Juaj përjeton përcjelljen e Juaj ditën e parë
të shkollës.
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Udhëzues për prindër me sfond emigrimi
në vitin para shkollimit
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Udhëzim: Nëse nuk ndiheni ende i sigurtë në gjuhën gjermane,
merrni me vete në termin një person, që përkthen për Juve
(p.sh. farefis ose shokë) ose informohuni vetë në shkollë apo
në çerdhe për këtë,se a ka një ndërmjetësues për gjuhë në
dispozicion.

