Kur dhe ku mundeni te me
gjeni?
Në shkollen Ratsgymnasium
të martën: nga ora 8.00 – 12.00

Kontakt
Heike Ramin

Në shkollen Herder-Gymnasium
të merkurën: nga ora 8.00 – 12.00

Punë sociale në shkollë
Klasa ndërkombëtare
Ratsgymnasium
Herder-Gymnasium
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule

Në shkollen Kurt-TucholskyGesamtschule
të enjten: nga ora 8.00 – 12.00

Tel.: 0571 89 651
Mobil: 0176 22382582

Në ditët e mbetura të
javës dhe ne pasdite
gjendem në zyren time në
komunen
„Rathaus“ në Minden
Rruga: Markt 1, në dhomën
4.03.

Punë sociale në shkollë
klasa ndërkombëtare

E-Mail: h.ramin@minden.de

RATSGYMNASIUM
DER STADT MINDEN

për nxënësit të shkollës

për prindërit

E rëndësishme ta dini!!

unë ju ofroj

Gjithashtu edhe ju mbështesë dhe
ju përkrahë ju prindërit në
çështjet e mëposhtme

Punë sociale në shkollë është në baza
vullnetare, pa pagesë dhe konfidenciale

Ndihmë kur te keni probleme me
• nxënësit të tjerë të shkollës
• me prindërit
• me mësuesit
• Në shkollë përgjithësisht
• Autoritetet dhe komunat
Ju ndihmoj në kërkimin për
• zgjidhje të problemeve
• aktiviteteve të kohës së lirë
• ndihmë për detyrat e shtëpisë
• Shërbime dhe ndihmë
këshilluese
• Mundësitë e mëtejshme
shkollor
Jam këtu për ju ne çështje të
tilla sikur për shembull:
•
•
•
•
•
•

Miqësi
konflikt/mosmarrëveshje
mall për shtëpi
për të ardhmen
të jeshë një i huaj
për frikën

Unë nuk jam vetëm për probleme
tuaj ketu.
Unë dua të planifikoj projekte
me ju me të cilat mund të jetë
shkolla me interesante dhe me e
kënaqshme për të gjithë.

• në pyetje arsimi dhe jetës
• këshilla dhe ndihmë në lidhje
me kërkesat dhe problemet me
autoritetet
• kontakte të tjera dhe ndihmë
të ofruar
• ndërmjetësim në rast të
problemeve të shkollës
• problemet familjare
• pengesë dhe vështirësitë në
gjuhën gjermane
Nëse ju do doni të bisedoni me
mua, atëherë me telefononi ose i
dergoni fëmijët e juaj te lene
nje takim me mua.

Mbi të gjitha, kjo do të thotë
se çdo gjë që ne diskutojmë
qëndron mes nesh.
Përveç - nese unë ë marrë
lejen nga ju për të folur në
lidhjen tuaj me njerëzit e
tjerë (p.sh., më mësuesit,
udhëzime qendrash) ose nese
ai/ajo gjendet në një rrezik të
vërtetë.
Të unë, nuk ka teste, grada apo
vlerësime.
Hapi i parë ndonjëherë është i
vështirë. Sigurisht qe mund të
merreni dikend me vete për të
ju mbështetur.
Keni probleme me të kuptuarit
e gjuhës?
Atëherë unë do të perpiqem të
gjej një Përkthyes.

shënime / takime

