
KOPSHTI I FËMIJËVE 
– një fillim i mbarë! 

Fëmiu i juaj në kopshtin e fëmijëve e mëson gjuhën norvegjeze, njoftohet 

më fëmijë të tjerë dhe merr një përgatitje të mirë për fillimin e shkollës.

Kopshti i fëmijëve është një vend i sigurt për fëmiun e juaj.

Kërko një vend në kopshtin e fëmijëve dhe ma atë ja jap një fillim 

të mbarë fëmiut të juaj!

ALBANSK



Kopshti për fëmijë është i rëndësishëm për  
fëmijën e juaj dhe ju
Kopshti për fëmijë është një vend për mirëqenie, miqësi dhe zhvillim.  
Fëmija i juaj mëson përmes lojës dhe aktiviteteve tjera.

Kopshti për fëmijë është pjesa fillestare e arsimit.

Në çerdhe fëmiu mëson norvegjishten dhe merr njohuri për kulturën norvegjeze.

Fëmijët që e mësojnë norvegjishten para se të fillojnë në shkollë ia dalin më mirë  
në shkollën.

Fëmijët mund të mësojnë disa gjuhë në të njëjtën kohë dhe kopshti për fëmijë  
duhet me ndihmue fëmiu e juaj që të zhvilloj gjuhën amtare

Në kopshtin për fëmijë prendërit kan mundësi të njoftohen me prindër të tjerë  
të fëmijëve të vegjël. 
 
 

Kopshti e fëmijëve është vend i sigurt
Ata kan kujdesje të mirë nga të rriturit që janë të kujdesshëm dhe të kualifikuar 
Punonjësit dhe prindërit bien në ujdi në lidhje me atë se çka është në interesin më të 
mirë për fëmiun e juaj.

Kopshti për fëmijë vepron në përputhje me konventën për fëmijë të KB: 
Të rriturit duhet të bëjnë atë që është në interesin më të mirë për fëmijë.

Si mund të di unë që fëmiut tim i pëlqen  
qëndrimi në kopshtin e fëmijëve?
Ju jeni në kontakt të ngushtë me punonjësit e kopshtit të fëmijëve dhe keni  
mundësi me bisedue me punonjësit për fëmiun e juaj.

Në kopshtin për fëmijë fëmijët bëjnë shokë dhe marrin pjesë në aktivitete interesante. 
 
 

Sa kushton një vend në kopshtin për fëmijë?
Ju i gjeni çmimet për vend në kopshtin e fëmijëve në faqen e internetit të komunës  
Ringerike: www.ringerike.kommune.no/barnehager

Ju mund të keni të drejt me pague një çmim më të ulët ose 20 orë falas në javë 
nëse: - ju keni të ardhura të ulta ose

- ju keni disa fëmijë në kopshtin e fëmijëve

Për këtë mund të dini më shumë nëse kontaktoni me servicetorget på rådhuset.

Telefoni: 32 11 74 00

E-mail: servicetorget@ringerike.kommune.no

Si mund të kërkoj unë për vend në  
kopshtin e fëmijëve?
Ju kërkoni për vend në kopshtin e fëmijëve në portalin e kopshtit të fëmijëve në faqen 
e internetit të komunës: www.ringerike.kommune.no/barnehager



r i n g e r i k e . k o m m u n e . n o

Ne me kënaqësi ju ndihmojmë për me kërkue!
Një infermiere shëndetësore në stacionin shëndetësor aty ku banoniose në Familiens hus 

mund të ju ndihmojnë juve me e plotësue kërkesën.

Lexo më shumë pse kopshti është i rëndësishëm: 
www.ringerike.kommune.no/multilingual

Lëreni fëmijën tuaj të shkoj në kopshtin e fëmijëve!


