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 Lozanë, mars 2023 

Zonjë, Zotëri, të dashur Prindër, 

Verën e ardhshme, fëmija juaj mbaron shkollën dhe mund të fillojë një formim profesional, të 
hyjë në gjimnaz apo në një klasë rakordimi. Zyra kantonale e orientimit shkollor e profesional 
(L'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle - OCOSP) ju mbështet në këtë 
moment të rëndësishëm. Me anën e kësaj letre, ne ju informojmë se mund t’ju ndihmojmë 
duke ju vënë në dispozicion : mjete informuese dhe një shërbimi këshillues në fushën e 
orientimit. 

1. Doni ta shoqëroni fëmijën në realizimin e projektit të tij ?  

Për ta ndihmuar fëmijën tuaj, ju mund të hyni në sitin tonë internet : 

www.vd.ch/orientation  
► rubrika Pour les élèves de la scolarité 

obligatoire 
 

Atje do të gjeni informacione mbi : 
• profesionet, formimet dhe perfeksionimet ; 
• kërkimin dhe zhvillimin e stazheve ; 
• kërkimin e një vend formimi. 

2. Doni të bisedoni me një profesionist.e mbi projektin e fëmijës suaj ? 

Ju mund të vini bashkë me fëmijën të diskutoni me këshilltaren apo këshilltarin e shkollës, 
për : 

• të identifikuar interesat, vlerat, kompetencat dhe burimet e fëmijës dhe për të parë nëse 
ato përkojnë me formimet e mundshme ; 

• t’i ofruar fëmijës një mbështetjeje të personalizuar në realizimin e projektit të tij (kërkim 
ndërmarrjesh, krijim i dosjes së kandidaturës, përgatitje për provimet e pranimit, etj.) ; 

• të punuar lidhur me vështirësitë dhe pengesat që fëmija mund të hasë në realizimin e 
projektit të tij profesional. 

Duke qëndruar në dispozicionin tuaj, ne ju drejtojmë, Zonjë, Zotëri, të dashur Prindër, 
përshëndetjet tona më të mira. 

Qendra e orientimit shkollor e profesional 

Shefi.ja e Qendrës   
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në sitin e orientimit: 

► Eine Übersetzung dieses Schreibens finden Sie auf der Website der Berufsberatung: 

► You can find a translation of this letter on our Website: 

 ◄  تتوافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا ا�لكتروني:

► Podrá encontrar una traducción de esta carta en nuestro sitio web: 

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito di orientamento: 

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso sítio de internet: 

► Prevod ovog pisma se nalazi na našoj veb strani: 

► እዚ ዝተተርጐመ ደብዳበ ኣብ ናይ ምምካር ሞያ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ: 

► Bu mektupların değişik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz: 

► Ви можете ознайомитися з перекладом цього листа на нашому сайті: 

 

Les lettres traduites dans différentes langues sont 
disponibles via le site internet en scannant le code 
QR avec votre appareil photo: 

 

www.vd.ch/orientation  
► rubrika Publications, voir tout en bas 

 


