
Albanian-For Young People 

 

 

EMRI im: ........................................................... Më pëlqen të më thërrasin: ............................................... 

Data e takimit rishikues: …………………………….…. Distrikti: …….…...…........................................... 

 

Ju lutemi merrni kohën që ju nevojitet për të plotësuar këtë formular, dhe silleni 

me vete në takim. Nëse ju nuk vini në takim, ju lutemi jepjani atë punonjësit tuaj social për 

ta sjellë në takim dhe për të folur për ju.  

 

Ju mund t’ia dërgoni këtë edhe PPR-së tuaj dhe ta kontaktoni me telefon, email apo tekst. Kjo 

gjë do ta ndihmonte Punonjësin tuaj të Pavarur Rishikues (PPR) të kuptojë se çfarë mendoni ju 

për gjërat që përmenden në furmular. 

 

Ju mund t’i kërkoni punonjësit tuaj social t’ju ndihmojë për ta plotësuar. Nëse nuk ju pëlqen të 

shkruani, mund të përdorni imazhe apo fotografi, ose mund të regjistroni veten duke iu 

përgjigjur pyetjeve duke folur.  

 

Ju do të keni mundësi të takoheni me PPR-në tuaj përpara takimit ku mund të bisedoni rreth 

gjërave që keni shkruar dhe rreth gjërave që nuk keni dëshirë të diskutohen gjatë takimit.  

 

Ju mund t’i kërkoni dikujt që të vijë në takim me ju. Ky person mund të jetë një visitor i 

pavarur apo përkrahës personal. Ju lutem, kërkojini punonjësit social apo PPR-së t’ju 

ndihmojnë për të gjetur një të tillë.   

 

A e dini se ju mund ta drejtoni vetë takimin, krejtësisht ose pjesërisht? PPR-ja juaj 

mund t’ju japë më shumë informacion për këtë. 

 

 
Emri i Punonjësit tim social: …………………………………….…….…….......... 
 

Emri i PPR-së tim:………………………………............................................... 
 

Emaili i PPR-së:………………………………….................................................... 
 

Telefoni/teksti i PPR-së: ……………….….................................................................. 
 

 

 

 



 

 

Interesa dhe hobi/gjërat që më pëlqejnë:……............................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

Gjërat që do të kisha dëshirë të bëja/klubet që do kisha dëshirë të frekuentoja:  

……………………………………………………………………………………………………………………......................... 

........................................................................................................................................................................................ 

Ushqimet/gatimet e mia të preferuara janë: .......................................................................................... 

……...……...................................................................................................................................................................... 

Unë mund të gatuaj këto gjellë:.................................................................................................................. 

……...……...................................................................................................................................................................... 

 

Mendimet e mia rreth vendit ku banoj: 

 

Shëno njërin nga numrat 

 
 

 

 1 2 3 4 5 

 

Çfarë mendon se mund ta bëjë t’i japësh numrin 5? ...................................................................................... 

………............................................................................................................................................................................. 

………........................................................................................................................................................................... 

 

Çfarë mendoj për shkollën time: 

Shëno njërin nga numrat 

 

 
 

 

 1 2 3 4 5 

 

Çfarë mendon se mund ta bëjë t’i japësh numrin 5?....................................................................................... 

………............................................................................................................................................................................ 

………............................................................................................................................................................................. 

 

Më keq nuk bëhet Më mirë nuk bëhet 

Më keq nuk bëhet Më mirë nuk bëhet 



 

 

Çfarë kam dëshirë të bëj pasi të kem mbaruar shkollën:............................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

Njerëz që shoh/takoj: 

Pjesëtarë të familjes që shoh:............................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………...……................................................................................................................................................................. 

Persona të tjerë do doja të shihja:...................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

...........……...……......................................................................................................................................................... 

Punonjësi im social më viziton:         jo mjaftueshëm        mjaftueshëm     tepër 

 

Kështu ndjehem shumicën e kohës:  

 

i/e çoroditur      me nerva       I/e shqetësuar      I/e trishtuar Mirë              i/e lumtur 

 

Çfarë do t’ju bënte të ndjeheshit më mirë?....................................................................................................... 

………..…………............................................................................................................................................................ 

………...……...……......................................................................................................................................................... 

 

Sa i/e sigurtë ndjehem aty ku banoj:  

Shëno njërin nga numrat 

 

 
 

 

 1 2 3 4 5 

 

Çfarë do t’ju bënte të ndjeheni më të sigurtë? ................................................................................................. 

………...……...……......................................................................................................................................................... 

I/e pasigurtë Shumë i/e sigurtë 



 

 

……..……...……......................................................................................................................................................... 

 

Sa i/e sigurtë ndjehem në shkollë:     

Shëno njërin nga numrat 

 

 
 

 

 1 2 3 4 5 

 

Çfarë do t’ju bënte të ndjehen më të sigurtë?.................................................................................................. 

………………...……........................................................................................................................................................ 

………………...……........................................................................................................................................................ 

 

Kujt do t’i tregoja po të isha i/e palumtur?.................................................................................................. 

……...……...................................................................................................................................................................... 

 

Unë jam në dijeni rreth: 

 Me kë të flas nëse dua të bëj një ankesë Po Jo 

 Këshillit për fëmijë dhe adoleshentë Po Jo 

 Shërbimit përkrahës të pavarur Po Jo 

 Organizatës Kent Pledge Po Jo 

Nëse keni shënuar përgjigjen “jo” për ndonjërën nga pyetjet, punonjësi juaj social apo kujdestari juaj do të 

diskutojë me ju nëse po merrni gjithçka që ju takon. Ëebsite: http://kentcarestoën.lea.kent.sch.uk/ 

 

Gjërat për të cilat dua të flas gjatë takimit janë: ................................................................................. 
 

……...……....................................................................................................................................................................... 

……...……....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

 

Kam dëshirë të drejtoj të gjithë takimin e ardhshëm rishikues:   Po  Jo  Ndoshta 

I/e pasigurtë Shumë i/e sigurtë 



 

 

Kam dëshirë të drejtoj pjesë të takimit e ardhshëm rishikues:   Po  Jo  Ndoshta 

 

Nëse PO, PPR-ja juaj do të mund t’ju japë më shumë informacion rreth kësaj.  

 

Ju falenderojmë për plotësimin e këtij formulari. Ju lumtë!  

 

 


