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Zonjë, Zotëri, 

Fëmija juaj sapo ka filluar vitin e 10 -të të shkollimit dhe së shpejti do t’i duhet të bëjë zgjedhje që 
do të përcaktojnë të ardhmen e tij. 

Për t’ju mbështetur, juve dhe fëmijën, në reflektimin dhe përçapjet që do të bëni, keni në 
dispozicion një psikolog këshillues në fushën e orientimit, në entin shkollor. Ai do të kalojë 
disa herë në klasë për të punuar me nxënësit lidhur me procesin e orientimit. Mund të kërkohen 
edhe takime individuale, në të cilët jeni të mirëpritur. 

Ju ftojmë që paralelisht të përdorni edhe mjetet e ndryshme të informimit të vëna në 
dispozicionin tuaj për të mbështetur fëmijën në këto përçapje të rëndësishme : 

• Seancat “Info-Métiers” (Informim mbi profesionet) (programi në shtojcë) 
• Sallonin e profesioneve dhe të formimit që zhvillohet nga 24 deri 29 nëntor 2020 
• Qendrën e informimit mbi studimet dhe profesionet (CIEP) të rajonit tuaj. 
• Dosjen “AMP” të shpërndarë në klasë  (mon avenir m’appartient - E ardhmja ime më 

përket mua) 
• Fletëpalosjen “Parents, votre rôle dans l’orientation de votre enfant” (Prindër, roli juaj në 

orientimin e fëmijës suaj) (në shtojcë) 
• Fletëpalosjen “Un stage, pour quoi faire ? Guide à l’usage des parents” (Një stazh, 

përse ? Udhërrëfyes për prindërit) (në shtojcë) 
• Broshurën “La formation postobligatoire dans le canton de Vaud” (Formimi pas arsimit të 

detyrueshëm në kantonin e Vaudit) (në shtojcë) 
• Sitin e Internetit www.vd.ch/orientation 

► Pour les élèves de la scolarité obligatoire 
► Télécharger les publications de l’OCOSP 

Me gjithë dëshirë, do të qëndrojmë në dispozicionin tuaj për çdo informacion plotësues.  

Duke ju falënderuar për vëmendjen që do të tregoni për sa sipër, na lejoni t’ju drejtojmë, Zonjë, 
Zotëri, përshëndetjet tona më të mira. 

  
 Shefi i entit shkollor/Shefja e entit shkollor  

Shtojca : bashkëlidhur. 
Kopje : Mësuesve kujdestarë dhe Drejtorive të enteve shkollore përkatëse 

http://www.vd.ch/orientation

