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Information for Families                                               Albanian 

‘Shërbimet e Fëmijëve FKA’ është një organizatë që funksionon me 
anë të fondeve qeveritare për t’i dhënë ndihmë të gjitha çerdheve të 
fëmijëve. Ndihma u jepet edukatorëve të çerdheve që ata të krijojnë 
programe që plotësojnë nevojat e fëmijëve në gjuhë dhe kulturë.  
 

Çerdhja që frekuentoni ju ka dëshirë që të mësojë më shumë për 
gjuhën dhe kulturën tuaj, prandaj do të kishte dëshirë që ju të jepnit 
lejen tuaj që ata të kontaktojnë Shërbimet e Fëmijëve FKA  për të 
marrë ndihmën dhe këshillat e nevojshme në zhvillimin e një 
programi mësimor që plotëson të gjitha nevojat e fëmijës suaj. Kjo 
ndihmë përfshin: 
 

Punonjësin Dy-Gjuhësh 
 

Si ndihmë për ju dhe  fëmijën tuaj në çerdhe mund të vijë një person 
që flet gjuhën tuaj dhe tonën. Ai/ajo ndihmon duke: 

 

• E bindur fënijën në gjuhën e tij/saj që ju do të ktheheni t’a merrni 
përsëri. 

 

• Mbajtur gjallë gjuhën tuaj dhe duke i mësuar fëmijës Anglisht si 
gjuhë të dytë duke folur me fëmijën tuaj në gjuhën e tyre.  

 

• Në se  fëmija juaj është i/e shqetësuar dhe qan, punonjësi mund ta 
ndihmojë të mësohet me ambientin e ri.  

 

• I ndihmuar edukatorët që të kuptojnë praktikat dhe nevojat tuaja 
duke përfshirë ushqimet, përdorimin e WC dhe fjetjen. 

 

• E ndihmuar fëmijën që të miqësohet me edukatorët dhe fëmijët e 
tjerë 

 

• Përkthime për edukatorët gjatë shpjegimit të rregulloreve dhe 
procedurave të çerdhes dhe që ju të shprehni nevojat tuaja. 

Këshilluesi i Shërbimeve të Fëmijëve 
 

Këshilluesi i Shërbimeve të Fëmijëve punon me edukatorët e 
çerdhes dhe me punonjësit dy-gjuhësh për t’u dhënë atyre 
ndihmën e nevojshme kur ata dëshirojnë që të krijojnë programe 
të përshtatshme nga ana kulturore. Kjo bëhet duke: 

• I ndihmuar edukatorët dhe ISF që të kuptojnë kulturën 
dhe traditat e fëmijës dhe familjes suaj. 

• Dhënë informacione dhe të dhëna të përshtatshme nga 
ana kulturore. 

• Punuar me edukatorët për të krijuar programe që u vijnë 
në ndihmë fëmijëve dhe familjeve nga një sërë kulturash.  

• Dhënë ndihmë vazhdimisht për Punonjësit Dy-Gjuhësh në 
mënyrë që ata të kenë mbështetje gjatë punës. 

 

Roli i Ndihmësit Kulturor  
 
Ndihma që jepet nga Shërbimet e Fëmijëve FKA është për një 
afat të shkurtër. Punonjësi Dy-Gjuhësh nuk mund t’ju ndihmojë 
juve dhe fëmijën tuaj gjatë gjithë kohës. Ajo përgjegjësi i takon 
edukatorëve të çerdhes. Kjo bëhet me ndihmën e Ndihmësit 
Kulturor (ISF). 

  

Ndihmësi Kulturor nuk punësohet prej Shërbimeve të Fëmijëve. 
Ata punësohen prej organizatave komunitare dhe janë përgjegjës 
për dhënien e ndihmës tek Shërbimet e Fëmijëve FKA kur ato 
marrin pjesë në proçes edhe pas mbarimit të tij. 


