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Informacion për kujdestarët ligjorë 

për regjistrim në shkollat e mesme komunale (Realschule) 
 
Periudha e regjistrimit 18.05.2020 deri më 22.05.2020 
 
Ne dëshirojmë që për shkak të rrethanave të veçanta dhe duke marrë parasysh ligjin për 
mbrojtje nga infeksionet, t'ju kërkojmë të merrni parasysh rekomandimet e mëposhtme. 
 
Regjistroni fëmijën tuaj vetëm në shkollën ku duhet të pranohet. 

● Regjistroni fëmijën tuaj në përmes internetit. 

• Lidhjen (Linkun) e gjeni në internet, ëeb-faqen e shkollës përkatëse 

• Regjistroni fëmijën tuaj vetëm në shkollën e dëshiruar – nevojitet vetëm një regjistrim! 

• Pastaj printoni formularët dhe dërgojini ato të bashkangjitura me 

✔ Kopja e certifikatës së lindjes 

✔ Origjinali (!), dëftesën e transferimit 

✔ Kopjen e vaksinës së mbrojtjes nga fruthit ose dëshmia e imunitetit 

✔ Respektivisht, kopja e vendimit të kujdestarëve ligjorë (prindërve) 

në shkollën e dëshiruar. Ju gjithashtu mund t'i hidhni vetë dokumentet në kutinë e 

postës së shkollës. 

 

Nëse nuk arrini të regjistroheni përmes internetit, atëherë përdorni dokumentin PDF të cilën e 

gjeni në faqen e internetiti të shkollës. 

 

• Plotësojeni dokumentet e lartëshënuara për regjistrim dhe dërgojeni të printuara në shkollë. 

Ju gjithashtu mund t'i hidhni vetë dokumentet në kutinë e postës së shkollës. 

 

Në raste të veqanta, ju mundeni që gjatë periudhës së regjistrimit të regjistroni fëmijën tuaj në 

shkolle, paraprakisht caktoni një termin. 

Ju lutemi vini re: 

 

• Ejani vetëm, pa një fëmijë si dhe pa shoqërues. 

• Ju lutemi përdorni vetëm hyrjen e caktuar. 

• Mbani një distancë sëpaku prej 2m nga të gjithë personat. 

• Ne rekomandojmë maskë mbrojtëse të gojës dhe të hundës. 

• Dezinfektoni duart para hyrjes në dhomë dhe pas daljes nga aty. 

• Sillni lapsin tuaj me vete. 

• Në këtë rast sjellni të gjitha dokumentet në origjinal 

 

Gjithashtu dëshirojmë të theksoimë që dëshmia e vaksinimi mbrojtjes nga fruthit, ose vërtetimi 

përkatëse i imunitetit, në përputhje me ligjin për mbrojtjen nga Fruthi.duhet të dorëzohen në shkollë 

që në muajin Korrik. 

 

Ne ju falënderojmë shumë për mirëkuptimin dhe ndihmën tuaj!  Albanisch  


