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Integrimi shkollor i fëmijëve refugjatë dhe të sapo imigruar  

 

 

 

 

Të dashur prindër,  

në javët në vijim klasa e fëmijës suaj do të marrë pjesë në një studim me temë 

integrimin në shkollë të fëmijëve refugjatë dhe të sapo imigruar (SIGN). Ju 

kërkojmë me mirësi që t´ia mundësoni fëmijës suaj marrjen pjesë në këtë 

studim. Përpos pyetjeve drejtuar fëmijëve tuaj, informacionet nga ana juaj janë 

gjithashtu të rëndësishme për ne. Prandaj ju lutemi të plotësoni pyetësorin e 

shkurtër të bashkëngjitur. Të dhënat tuaja do të trajtohen si rreptësisht 

konfidenciale. Mësuesit nuk do të jenë në dijeni të përgjigjeve tuaja.  

Të gjithë prindërit, që na mbështesin, plotësojnë dhe dorëzojnë formularin e 

bashkëngjitur, kanë mundësinë të fitojnë një nga gjithësej 50 kupona me vlerë 

30 euro secili.  

Nëse ju jeni dakord, që fëmija juaj të marrë pjesë në studim, ju lutem jepini me 

vete në shkollë Deklaratën e miratimit për pjesëmarrjen në studim të 

nënshkruar.  

Informacione të mëtejshme për studimin, deklaratën e miratimit dhe mbrojtjes 

së të dhënave mund t´i gjeni në faqet vijuese.  

 

 

Ju faleminderit për mbështjetjen!  
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Deklarata e miratimit për prindërit 

Projekti „Integrimi shkollor i fëmijëve refugjatë dhe të sapo imigruar“  

Drejtuesi i projektit: Prof. Dr. Philipp Jugert,  

Instituti i Psikologjisë, Universiteti i Duisburg-Essen 

Tel.: 0201-183-3308   E-Mail: philipp.jugert@uni-due.de 

 

Informacion për studimin        

Çfarë bëjmë ne në këtë studim? 

Ne ju lutemi juve dhe fëmijës suaj të na mbështesni në një studim shkencor. Ne po studiojmë, se si fëmijët 

nga familjet e imigruara mund të mësojnë sa më mirë nëpër shkolla dhe se si shkollat mund të punojnë më 

mirë së bashku me prindërit. Neve na intereson se sa mirë kuptohet fëmija juaj me mësuesit dhe shokët e 

shkollës, si edhe se sa të mbështetur ndiheni ju nga shkolla. 

 

 Si e zhvillojmë ne këtë studim? 

Ne ju lutemi për leje, që fëmija juaj të plotësojë një pyetësor në shkollë, i cili zgjat 2 orë mësimore. Fëmijët 

mund të bëjnë edhe pushime gjatë zhvillimit të pyetësorit. Ju lutemi juve gjithashtu që të plotësoni një 

pyetësor të shkurtër rreth fëmijës dhe familjes suaj. Ne pyesim gjithashtu mësuesin/-en kujdestar/-e për 

performancën në shkollë, sjelljen e fëmijës suaj në shkollë dhe sa mirë kuptohet mësuesi/-ja me ju. Studimi 

do të zhvillohet nga muaji shkurt i vitit 2022. Përveç kësaj, ne kërkojmë nga disa prindër që të marrin pjesë 

në një intervistë paraprakisht. 

 

Pjesëmarrja vullnetare dhe e drejta e anulimit 

Pjesëmarrja në studim është me vullnet të lirë. Nëse ju dhe/ose fëmija juaj nuk merrni pjesë, nuk ka asnjë 

disavantazh. Ju ose fëmija juaj mundeni ta ndërprisni pjesëmarrjen tuaj në këtë studim në çdo kohë dhe pa 

dhënë arsye, pa pasur asnjë disavantazh. 

 

Anonimiteti dhe mbrojtja e të dhënave 
Të dhënave tuaja dhe atyre të fëmijës suaj u jepet një numër. Ekziston një listë e mbrojtur në letër (e quajtur 

Lista e Kodimit) që lidh emrin tuaj me numrin. Këtë listë e njohin vetëm drejtuesi i studimit dhe shumë pak 

punonjës të projektit. Vetëm këta persona mund të bëjnë rradhitjen e të dhënave tuaja. Lista ruhet në një 

sirtar të mbyllur dhe shkatërrohet pas përfundimit të studimit vijues në nëntor të vitit 2022. Të dhënat tuaja 

më pas nuk mund të përcaktohen më. Për sa kohë që lista ekziston, ju mund të kërkoni që të dhënat tuaja të 

fshihen. Nëse lista e kodimit shkatërrohet, ne nuk mund të identifikojmë më të dhënat tuaja. Të dhënat, 

d.m.th. rezultatet e studimit, do të ruhen për të paktën 10 vjet. 

Kompensimi 

Të gjithë nxënësit në klasën e fëmijës suaj mund të marrin pjesë. Për këtë ne dhurojmë 50 € për fondin e 

klasës. Nëse ju merrni pjesë në intervistë, do të merrni 20 €. Ne do të dhurojmë me short 50 kupona me vlerë 

30 Euro secili për këdo, që plotëson dhe dërgon pyetësorin e shkurtër për prindërit. Ne do t'ju informojmë 

nëpërmjet e-mail-it nëse fitoni.  

 

 



  
 

3 

 

Deklarata e miratimit për pjesëmarrjen e fëmijës tuaj 

Mbrojtja / konfidencialiteti i të dhënave 

Unë e kam lexuar deklaratën për mbrojtjen e të dhënave në faqet 4/5. Kjo është pjesë e deklaratës së 

miratimit. 

 

Publikimi i rezultateve të studimit 

Jam dakord, që rezultatet e studimit të publikohen. Unë e di, që nuk është e mundur të shihen përgjigjet tona 

individuale.  

Nëse unë kam pyetje 

Pyetjeve të mia i përgjigjet Znj. Francesca Ialuna (Tel.: 0201-183-4286). 

Deklarata e miratimit 

Fëmija im merr pjesë me vullnet të lirë në këtë studim. Unë pranoj që fëmija im të pyetet, p.sh. sa vjeç është, 

çfarë gjinie ka, në cilin vend ka lindur dhe çfarë bën në kohën e tij të lirë. Fëmija im mund të mos u përgjigjet 

pyetjeve individuale të caktuara, nëse ai/ajo dëshiron. Fëmija im mund të ndalojë pjesëmarrjen në çdo kohë 

pa dhënë ndonjë arsye. Unë jam dakord, që mësuesit e fëmijës tim t´u përgjigjen pyetjeve rreth fëmijës tim. 

Unë mund të kërkoj që të dhënat tona të fshihen deri në nëntor të vitit 2022. Unë e kam marrë deklaratën 

për mbrojtjen e të dhënave. 

____________________________________________________________ 
Emri dhe mbiemri i fëmijës  

____________________________________________________________ 
Emri dhe mbiemri juaj      

____________________________________________________________ 
Vendi/Data      Nënshkrimi juaj 
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Deklarata e miratimit për pjesëmarrjen tuaj në pyetësorin e shkurtër për prindërit 

dhe intervistën telefonike 

Mbrojtja / konfidencialiteti i të dhënave 

Unë e kam lexuar deklaratën për mbrojtjen e të dhënave në faqet 4/5. Kjo është pjesë e deklaratës së 

miratimit. 

 

Publikimi i rezultateve të studimit 

Jam dakord, që rezultatet e studimit të publikohen. Unë e di, që nuk është e mundur të shihen përgjigjet tona 

individuale.  

Nëse unë kam pyetje 

Pyetjeve të mia i përgjigjet Znj. Francesca Ialuna (Tel.: 0201-183-4286). 

Deklarata e miratimit 

Unë marr pjesë me vullnet të lirë në këtë studim. Unë pranoj që të pyetem, p.sh. sa vjeç jam, çfarë gjinie 

kam, në cilin vend kam lindur. Unë mund të mos u përgjigjem pyetjeve individuale të caktuara, nëse unë 

dëshiroj. Unë mund të ndaloj pjesëmarrjen në çdo kohë pa dhënë ndonjë arsye. Mund të kërkoj që të dhënat 

e mia të fshihen deri në nëntor të vitit 2022. Unë e kam marrë deklaratën për mbrojtjen e të dhënave. 

____________________________________________________________ 
Emri dhe mbiemri i fëmijës  

____________________________________________________________ 
Emri dhe mbiemri juaj      

____________________________________________________________ 
Adresa juaj e E-mail-it (për shorteun e kuponave) 

     

☐    PO, unë do të dëshiroja të merrja pjesë në një intervistë. Nëse unë marr pjesë, do të marr 

20 €. 

Numri juaj i telefonit (për të caktuar një takim për intervistën): 

____________________________________________________________ 
☐    JO, nuk dëshiroj të marr pjesë në një intervistë. 

____________________________________________________________ 
Vendi/Data      Nënshkrimi juaj 
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Mbrojtja e të dhënave 

Ne u përmbahemi dispozitave të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (DSGVO). 

Përgjegjës për përpunimin e të dhënave: Zyrtari i mbrojtjes së të dhënave: 

Universiteti i Duisburg-Essen 

Përfaqësuar nga rektori, 

Prof. Dr. Ulrich Radtke 

Forsthausweg 2 

47057 Duisburg 

Telefon: +49 201 183-0 

Telefax: +49 201 183-3536 

www.uni-due.de 

Dr. Kai-Uwe Loser 

(Zyrtari i mbrojtjes së të dhënave i Universitetit 
Duisburg-Essen) 

Forsthausweg 2 

47057 Duisburg 

Telefon: +49 234 32 28 720 

E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de 

www.uni-due.de/verwaltung/datenschutz 

 

Qëllimi i përpunimit të të dhënave: 

Qëllimi i përpunimit të të dhënave është zbatimi i projektit kërkimor “Integrimi shkollor i fëmijëve refugjatë 

dhe të sapo imigruar”. 

 

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave 

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është neni 9 (2) (a) DSGVO (pëlqimi për përpunimin e kategorive të 

veçanta të të dhënave personale). 

 

E drejta e tërheqjes 

Ju keni të drejtë të tërhiqni miratimin tuaj për pjesëmarrjen në studim në çdo kohë. 

 

Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave 

Pyetësorët e plotësuar mbahen për 10 vjet dhe më pas shkatërrohen. 

 

Transmetimi i të dhënave te palët e treta 

Të dhënat tuaja nuk do të kalohen te palët e treta. 

 

Të drejtat tuaja: 

Ju keni të drejtë të kërkoni informacion nga ne në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale. Përveç 

një kopjeje të të dhënave personale, kjo e drejtë për informacion gjithashtu përfshin qëllimet e përpunimit 

të të dhënave, marrësit e të dhënave dhe periudhën e ruajtjes. Nëse përpunohen të dhëna të pasakta 

personale, mund të na kërkoni që t'i korrigjojmë këto të dhëna menjëherë. Nëse plotësohen kërkesat ligjore 

nga neni 17 ose 18 DSGVO, ju gjithashtu keni të drejtë të fshini menjëherë të dhënat personale ose të kufizoni 

përpunimin e tyre. Për më tepër, ju mund të kundërshtoni përpunimin e të dhënave nën kushtet e nenit 21 

të DSGVO. 
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Ju lutemi vini re se të drejtat tuaja për informacion dhe fshirje të të dhënave mund të ushtrohen vetëm derisa 

të dhënat të anonimizohen plotësisht (3 muaj pas përfundimit të studimit). Pas kësaj kohe, nuk është më e 

mundur të identifikoheni ju ose fëmija juaj në regjistrin e të dhënave dhe kështu nuk është e mundur të fshini 

të dhënat ose të siguroni informacion. 

  

Ne ju lutemi, që për ushtrimin e të drejtave të sipërpërmendura të anulimit, informacionit, korrigjimit, fshirjes 

ose kufizimit të të dhënave, të drejtoheni tek: 

 

Prof. Dr. Philipp Jugert 

Profesor i psikologjisë ndërkulturore – 

Migrimit dhe integrimit 

Profesor i Fondacionit Evonik 

Universiteti i Duisburg-Essen 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit 

Instituti i Psikologjisë 

Universitätsstr. 2, 45141 Essen 

Telefon: 0201-183-3308 

E-Mail: philipp.jugert@uni-due.de 

 

Nëse jeni i mendimit se përpunimi i të dhënave tuaja personale nuk po zhvillohet në mënyrë të ligjshme, ju 

keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti mbikqyrës kompetent për mbrojtjen e të dhënave


