
 

Kontakt 

Coordination scolaire 
École enfantine et primaire 
de la région de Morat 

Längmatt 4-6 
3280 Morat 

( 079 894 32 35 
* angela.vazdaveiga@gmail.com 

Visitez notre site web : 
https://www.epmorat.ch 

 

 

 

 

 

  

Avec le soutien de / Mit der 
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Kordinimi 
shkollor 

Kordrinatorja shkollore, zonja Angela Vaz 
Da Veiga, mirëpret familjet migrante 
fëmijët e të cilëve nuk flasin gjuhën e vendit 
e që duhët të shkollohen në rrethin 
shkollor të zonës së Morat. 

 

 

 

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG



 

 

Misioni 
Sigurimi dhe koordinimi i kontakteve ndërmjet 
shkollës, prindërve migrues, shërbimeve shkollore, 
për të lehtësuar pranimin e fëmijëve dhe integrimin e 
tyre në planin shkollor. 

Përgatitja e pritjes së fëmijëve të sapo-ardhur, ju 
trasmeton prindërve informacione të përgjithshëm 
mbi shkollimin e detyrueshëm. 

Me kërkesë të mësuesve, ndërhyn tek familjet 
migrante për t'i ndihmuar ata të zgjidhin vështirësitë 
në lidhje me integrimin arsimor të fëmijëve të tyre. 

Duke garantuar nje komunikim ndërmjet shkollës 
dhe prindërve migrues. 

Organizimi i shërbimeve të interpretimit dhe 
përkthimit. 

Përgatitja e botimeve dhe materialeve të tjera 
informative në gjuhët e huaja më kryesore për 
migrantëve. 

Bashkëpunimi i ngushtë me sektorin komunal të 
bashkimit sociale. 

Pjesëmarja në projekte. 

 
 

  

Kurse integrimi 
Për të lehtësuar integrimin shkollor të fëmijeve të sapo-
ardhur të cilët nuk e njohin gjuhen e vendit, kordinatorja 
shkollore oragnizon projekte në bashkëpunim me 
persona social-edukative të ndryshëm.  

Kurse të Frengjishten 
Fëmijet që nuk flasin frengjisht apo që rrezikojnë të kenë 
vështirësi integrimi në shkolle. Për këtë arsye 
kordinatorja shkollore organizon kurse të frengjishtes, 
gjatë të cilëve fëmijet e huaj që nuk flasin gjuhën frenge 
mund ta mësojne frëngjishten nëpermejt lojrave të 
dryshme që zhvillohen aty. Këto kurse zhvillohen jashtë 
orëve të mësimit. 

Drejtoria dhe mësueset ju rekomandojne pridërve në 
mënyrë të veçantë të rregjistrojne fëmijët e tyre, nëse ata 
nuk flasin gjuhën apo kanë vështirësi ta mësojne atë, që 
marrin pjesë në këto kurse të frëngjishtes. 

 

Shkollëplus prindër-fëmijë 
Në bashkëpunim me Shoqatë për edukimin familjar, 
kordinatorja shkollore organizon kurse për familjet me 
prejardhje të huaj, me qëllim që ti pregatisi ata për hyrjen 
në shkollë e gjithashtu për të lehtësuar integrimin 
shkollor të fëmijëve.  

Kordinatorja do të marri kontakt me familjet përkatëse 
gjatë vitit në vazhdim para fillimit shkollor. 

 

  

Kur mund të merrni kontakt me 
kordinatoren shkollore : 
• Fëmija juaj së shpejti do të filloj shkollën e 

detyrueshme ? 

• Ju nuk e njihni sistemin shkollor të 
fribourgut  ? 

• Fëmija juaj nuk flet frengjisht ? 

• Fëmija juaj ka vështirësi integrimi  ? 

• Ju keni vështirësi me fëmijen tuaj, por ju nuk 
dini ku të drejtoheni   

Mos hezitoni ! Kontaktoni kordinatoren shkollore.  

Zonja Angela Vaz Da Veiga do shoqëroj familjen 
tuaj  gjatë gjithë proçesit të integrimit shkollor. 

 

 

 


