
Mbështetja gjuhësore suplementare në parashkollor (SPATZ) Deklarata e pëlqimit të prindërve të landit Baden-Wurtemberg  

Deklarata e pëlqimit të prindërve për vitin parashkollor _______ 

për pjesëmarrjen në mbështetjen gjuhësore në parashkollor (SPATZ) të 

landit Baden-Wurtemberg 

 
 

 

Të nderuar prindër, 

 

Institucioni ynë parashkollor ________________________________________________________  

dëshiron që të marrë një kontribut financiar nga landi Baden-Wurtemberg për mbështetjen gjuhësore 

suplementare në parashkollor. 

 

Me programin promovues "Kontributet në mbështetjen gjuhësore në të gjitha qendrat e kujdesit 
të fëmijëve me nevoja të veçanta (Direktiva SPATZ)" do të bëhet e mundur mbështetja e 

fëmijëve me nevoja të veçanta për të promovuar gjuhën gjatë moshës parashkollore, nëpërmjet 

ofertave speciale të promovimit të gjuhës, që i tejkalojnë mbështetjet gjuhësore të përgjithshme në 

parashkollor. 

Informacione të tjera për mbështetjen gjuhësore suplementare në parashkollor i gjeni në 

www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

"L-Bank", që është në pronësi të shtetit, ka marrë udhëzimin nga Ministria e Kulturës që të zbatojë 

metodën e financimit. Dokumentet përkatëse mund t'i shihni në www.l-bank.de/SPATZ. 

 

Ne kemi zbuluar që, te fëmija juaj, do ishte kuptimplotë dhe e dëshirueshme një mbështetje 

suplementare e zhvillimit gjuhësor dhe, si rrjedhojë, ekziston nevoja për mbështetje gjuhësore 

suplementare në një grup pune. Për këtë qëllim ne do të donim t'ju tregonim më shumë rreth kësaj në 

një bisedë personale. 

 

Do të ishim shumë të lumtur nëse fëmija juaj do të merrte pjesë në aktivitetin e planifikuar 

suplementar në mbështetje të gjuhës në institucionin tonë. Për të aplikuar dhe për të marrë një 

subvencion nga landi, për këtë veprimtari duhet të plotësohen disa kushte. Kjo përfshin edhe pëlqimin 

e prindërve për pjesëmarrjen e fëmijëve të tyre në këtë veprimtari. 

 

Ju lutemi përzemërsisht që, nëpërmjet nënshkrimit tuaj, të bini dakord me pjesëmarrjen e fëmijës tuaj 

në këtë veprimtari. Ju sigurojmë që, në kontekstin e kërkesës së aplikimit, nuk do të publikohen të 

dhëna personale të fëmijës tuaj dhe që do të respektohen rregullat e ligjit për mbrojtjen e të dhënave 

të landit Baden-Wurtemberg. 

 

 

Faleminderit paraprakisht për pëlqimin tuaj. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ


Mbështetja gjuhësore suplementare në parashkollor (SPATZ) Deklarata e pëlqimit të prindërve të landit Baden-Wurtemberg  

 

Pëlqimi: 
 

 Unë jam dakord që fëmija im ___________________________________ 
      të marrë pjesë në mbështetjen gjuhësore suplementare në parashkollor 

      (SPATZ), e përkrahur nga landi Baden-Wurtemberg. Unë jam i vetëdijshëm që 
pjesëmarrja është vullnetare.  

 Pajtohem që, për të aplikuar për një kontribut për të financuar këtë mbështetje 
gjuhësore suplementare, institucioni parashkollor mund, nëse është e 
përshtatshme, të përcjellë emrin dhe datëlindjen e fëmijës tim në bankën 
shtetërore të landit të Baden-Wurtemberg (L-Bank).  

     Të dhënat e fëmijës suaj do të përpunohen vetëm nga institucioni parashkollor. 
Vetëm për një testim të rastit, nëse është e nevojshme, të dhënat e fëmijës tuaj 
do t'i përcillen bankës shtetërore të landit Baden-Wurtemberg (L-Bank). "L-Bank" 
kërkon informacionin e specifikuar për t'i përmbushur detyrat e saj të verifikimit 
të kërkesave të përshtatshmërisë. Unë e di se pjesëmarrja e fëmijës tim në këtë 
mbështetje gjuhësore nuk është e mundur pa dhënë këtë pëlqim.  

 
Ky pëlqim është vullnetar dhe mund të tërhiqet në çdo kohë në të ardhmen. Tërheqja mund të 
lidhet vetëm me një pjesë të pëlqimeve të shpjeguara më sipër. Nëpërmjet tërheqjes së pëlqimit të 
prindërve, të dhënat personale të paraqitura më parë si pasojë e pëlqimit të prindërve, pas 
momentit të tërheqjes nuk do të preken më. Mospranimi ose revokimi i pëlqimit të bërë nga 
prindërit nuk rezulton në ndonjë penalizim. 
 
Institucioni përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale të fëmijëve është Ministria e 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.  
  
Të dhënat personale të fëmijëve do të përpunohen në bazë të pëlqimit tuaj. 
Të dhënat personale të fëmijëve, pas përfundimit të mbështetjes gjuhësore të fëmijës, për arsye 
ligjore, do të ruhen fillimisht dhe pastaj do të fshihen.   
 

Është e drejta juaj që institucioni parashkollor i fëmijës t'ju japë informacione për të dhënat 
personale të fëmijës tuaj; po ashtu gëzoni të drejtën e korrigjimit, fshirjes apo kufizimit, të drejtën 
për të kundërshtuar përpunimin dhe të drejtën për përcjelljen e të dhënave. Përveç kësaj, ju 
gëzoni të drejtën e apelimit tek autoriteti mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave, përfaqësuesit të 
landit për mbrojtjen e të dhënave dhe te liria e informacionit në Baden-Wurtemberg.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Data, nënshkrimi(et)1, 2 

 

 

1 Nënshkrimi duhet të bëhet gjithmonë nga kujdestarët që kanë të drejtë ligjore, vetëm në rast se prindërit e fëmijës jetojnë të ndarë 
ose fëmija jeton te njëri prind ose në bazë të një vendimi gjyqësor jeton me prindin tjetër. Në këtë rast, mjafton nënshkrimi i prindit me 
të cilin jeton fëmija. 
 
2 Ky formular nuk ka nevojë të kthehet (i nënshkruar) nëse nuk jepet pëlqimi. 
 

 

 
 

      
     Deklarata e pëlqimit mbetet te marrësi dhe duhet t'i paraqitet "L-Bank" sipas kërkesës së saj. 
 
 
 
 


