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Nëse ju nuk flisni holandisht shkolla mund të kërkojë një
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përkthyes për bisedat (takimet) tuaja me shkollën.
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Sa kushton kjo?

Sa kushton kjo?

Për ju: asgjë
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Kini kujdes: bashkia paguan përkthyesin për ju. Pra të jeni të
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pranishëm nëse shkolla rezervoi një përkthyes për ju.
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Si e lini një takim me shkollën?
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x

Shkolla lë një takim me ju

x

Shkolla lë një takim me ju

x

Shkolla kërkon një përkthyes tek STA (Shërbimi Bashkiak i

x
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Përkthyesve me shkrim dhe me gojë i Antwerpen-it)
x

Ju jeni përpiktë i pranishëm në takim
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Si funksionon një bisedë me një përkthyes?
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x

Përkthyesi e ka të detyruar të ruajë sekretin profesional

x
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x

Përkthyesi është i paanshëm

x
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x

Përkthyesi përkthen në holandisht çfarë ju thoni

x
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x

Përkthyesi përkthen në gjuhën tuaj se çfarë thotë mësuesi

x
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x

Roli i përkthyesit është vetëm të përkthen
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Shkolla nuk mund të kërkojë për ju një përkthyes të përhershëm
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(jo gjithmonë të njëjtin përkthyes)
x
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x

Shkolla mund të kërkojë një përkthyes vetëm për bisedat në

Shkolla mund të kërkojë një përkthyes vetëm për bisedat në

Më shumë informacione:

Më shumë informacione:

Stempel van de school

Stempel van de school

V.U.: Koenraad Blansaer, C9908918

lidhje me shkollën

V.U.: Koenraad Blansaer, C9908918

lidhje me shkollën

Deze tekst is een vertaling uit het Nederlands

Deze tekst is een vertaling uit het Nederlands

www.antwerpen.be

www.antwerpen.be

