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Të nderuar prindër
Liebe Eltern 

Prindërit që flasin me fëmijët e tyre vetëm gjermanishte zvicerane ose 
gjermanisht, duhet të plotësojnë pyetjet nga 1 deri në 3 dhe të kalojnë më pas 
direkt tek pyetja 18.
Eltern, die mit ihren Kindern ausschliesslich Schweizerdeutsch oder Deutsch sprechen, füllen die Fragen 1 bis 3 aus und gehen 
direkt zu Frage 18.  

Udhëzime për plotësimin e pyetësorit
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 

•

•

• Nëse shihni shenjën  ,vendosni një kryq në përgjigjen e përshtatshme.

Wenn das Zeichen   steht, kreuzen Sie bitte das Zutreffende an. 

•

•

Në vijim të shenjës ! …...................... , jeni të lutur të shkruani vetë një përgjigje të
përshtatshme. 

Nach dem Zeichen !................ sind Sie gebeten, eine entsprechende Antwort selber zu schreiben.

Përgjigjjuni pyetjeve bazuar në përvojat tuaja të përditshme me fëmijën tuaj. Në këtë 
mënyrë, në bazë edhe të  përvojës, niveli gjuhësor i fëmijës tuaj mund të përcaktohet 
me shumë saktësi.
Verlassen Sie sich bei den Antworten auf Ihre alltäglichen Erfahrungen mit Ihrem Kind. Auf diese Weise kann 
erfahrungsgemäss der Sprachstand Ihres Kindes sehr genau erfasst werden.

Ju lutemi t’i përgjigjeni pyetjeve të mëposhtme, në mënyrën më të përshtatshme për ju 
dhe për fëmijën tuaj. Nuk ka përgjigje të sakta apo të gabuara.
Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen so, wie es auf Ihr Kind und Sie am ehesten zutrifft. Es gibt keine richtigen oder 
falschen Antworten. 

Të dhënat tuaja do të përdoren në formë konfidenciale. Ato vlerësohen në mënyrë anonime 
dhe përdoren për qëllime shkencore.
Ihre Angaben werden vertraulich verwendet. Sie werden anonymisiert ausgewertet und für wissenschaftliche Zwecke verwendet.
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16. Sa shpesh sheh fëmija juaj emisione televizive në gjermanisht (ose media të tjera elektronike)?
Wie häufig schaut Ihr Kind deutschsprachige Fernsehsendungen (oder andere digitale Medien)?

1-3 orë
1-3 Stunden
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