Oversatt fra norsk til albansk

Barnehageetaten*
Serviceboks 417
4604 Kristiansand

DHËNJA E PËLQIMIT PËR SHFRYTËZIMIN E PYETËSORIT PËR OBSERVIM ” MË SHIKO”
Barnehageetaten në komunën e Kristiansandit dëshiron që ta merr në përdorim pyetësorin e
observimit ”Më shiko” te të gjithë nxënësit e moshës parashkollore që shkojnë në çerdhe të
fëmijëve.
Plotësimi dhe përdorimi i formularit ka t’bëj me shënimet personale të fëmiut dhe kjo, sipas Ligjit
për shënimet personale, e kërkon pëlqimin e prindërve të fëmiut. Dhënja e pëlqimit për përdorim
të formularit është në baza vullnetare.
Formulari do të jet një dokument mbi fëmijën dhe do të përdoret për përcjelljen e secilit fëmijë.
Mes tjerash do të përdoret edhe në lidhje me bisedat me prindërit.
Formulari do të jet një vegël për personelin e cerdhës së fëmijëve dhe do të përdoret në punën
e përditshme me fëmijën. Përmes informacionit në formular çerdhja e fëmijëve mund t’jet në
gjendje që ta përshtatë të përditshmën në çerdhe të fëmijëve për çdo fëmijë enkas.
Udhëheqësi pedagogjik në çerdhën e fëmijëve do ta plotëson formularin në bashkëpunim me
personelin e çerdhës.
Vetëm personeli i çerdhës së fëmijëve do të ket qasje në këtë formular. Formulari apo shënimet
nga formulari nuk do ti dorëzohen shkollave apo ndonjë personi të tretë pa pëlqimin e prindërve.
Prindërit e fëmijës tërë kohën do të kenë qasje në shënimet e regjistruara mbi fëmiun. Shënimet
e pasakta apo jo të plota mund të kërkoni që të përmirësohen dhe informacionin që e përjetoni
si rëndues mund të kërkoni që të fshihet.
Pasi që fëmija ta përfundon çerdhen e fëmijëve, ky formular do të asgjësohet po qe se prindërit
nuk dëshirojnë që ky formular t’ju dorëzohet atyre.
PËLQIM
Poshtë nënshkruarit iu është ndarë formulari ”Më shiko” dhe ka pasur mundësi që të njihet me
përmbajtjën e formularit ”Më shiko”.
Poshtënënshkruari me këtë e jepë pëlqimin për plotësimin e pyetësorit për observim ”Më shiko”
për:
_________________________________________________, lindur më __________________.
Vendi:

Data:

Prindi 1: ____________________________

*Zyrja komunale e çerdheve të fëmijëve në komunë
Adresa postale
Komuna e Kristiansandit
Kutija shërbyese 417
4604 Kristiansand

Adresa për vizitë
,
Referenti ynë
Telefoni/Telefaksi
38 07 5245/38 07 52 45

Prindi 2: ___________________________

E-posta:
post.barnehage@kristiansand.kommune.no
Adresa e faqës në internet
http://www.kristiansand.kommune.no/
Regjistri i ndërmarjeve
NO963296746

