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Albanisch

Shkolla dhe prindërit kanë një qëllim të përbashkët: Rrugëtimin e suksesshëm
të fëmijëve nga shkolla në profesion!

Të dashur prindër, të dashur kujdestarë ligjorë,
ne dëshirojmë t'i mundësojmë fëmijës tuaj një rrugëtim të suksesshëm nga shkolla deri në profesion.
Për këtë, duke nisur prej klasës së 8-të, ofrohen shumë elementë, të cilët mbështesin fëmijën tuaj në
zgjedhjen e profesionit. Në gjysmë-vitin e parë të klasës së 8-të, në muajin |Platzhalter 1| do të
zhvillohet për të gjithë nxënëset dhe nxënësit një analizë potenciali. Kjo analizë është hapi i parë i
rëndësishëm në rrugën për zgjedhjen e profesionit. Në këtë ditë, fëmija juaj do të zgjidhë detyra të
ndryshme. Në këtë ai do të zbulojë, çfarë ai mundet të bëjë veçanërisht mirë dhe çfarë i jep atij
kënaqësi. Fëmija juaj do të zbulojë, cilat fusha të botës profesionale ai dëshiron të njohë nga afër. Dhe
kështu ai do të jetë më mirë në gjendje të vendosë për një praktikë vijuese.
Ju si prindër jeni partnerë të rëndësishëm për fëmijën tuaj dhe për shkollën. Së bashku me ju, ne
dëshirojmë të përgatisim fëmijën tuaj për një rrugëtim të suksesshm në një profesion. Për këtë arsye,
është e rëndësishme për ne, që t'ju njoftojmë mbi rrjedhën e orientimit profesional apo të studimeve
të larta në shkollën tonë. Për këtë, ne ju ftojmë përzemërsisht të merrni pjesë në veprimtarinë
informuese me datën |Platzhalter 2|.
Në këtë mbrëmje janë të pranishëm edhe shoqëruesit e prindërve dhe përkthyes/interpret. Në një
bisedë personale ose në rreth të vogël, ju mund të flisni me njëri-tjetrin dhe të qartësoni pyetjet e
mundshme. Nëse ju dëshironi, shoqëruesit e prindërve ju mbështesin edhe në rrugën e mëtejshme për
zgjedhjen e profesionit të fëmijës tuaj.

Përfitoni nga kjo ofertë – mbështesni fëmijën tuaj!
Alternativtext für Platzhalter 1:
shtator
tetor
Alternativtext für Platzhalter 2:
06.09.2017 në orën 18:00 në Meggen në Theater der Lennestadt (Schulzentrum)
07.09.2017 në orën 18:00 në Gesamtschule Wenden
13.09.2017 në orën 18:00 në Hanseschule Attendorn
18.09.2017 në orën 18:00 në Gesamtschule Finnentrop
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