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Mirësevini në 
Kujdesin për Fëmijët 

e Porsaardhur 
(Care for Newcomer 

Children – CNC)

Çfarë është shkëputja graduale? 

Shkëputje graduale do të thotë rritja e kohëzgjatjes të ndarjeve ndërmjet 
prindit dhe fëmijës ndërsa fëmija ndjehet më mirë në program. Kjo përfshin 
punën me një anëtar të personelit të programit dhe përgatitjen e fëmijës suaj 
për shkëputjet e para përpara në kohë.

Shkëputja graduale:

•	 respekton nevojat e fëmijëve,
•	 e ndihmon fëmijën tuaj të ndjehet i sigurtë,
•	 mbështet një tranzicion të butë në programin tonë, si dhe
•	 vendos bazat për shkëputje të suksesshme dhe një lidhje të shëndetshme 

ndërsa fëmija rritet.

Fëmijët që ipërjetojnë me traume shkëputjet e para kërkojnë më shumë 
kohë të stabilizohen në program, ndaj jeni të lutur të përgatiteni për të 
qëndruar me fëmijën tuaj në program aq kohë sa nevojitet. Çdo fëmijë është 
i ndryshëm, por është e rëndësisshme të mos e nxitoni proçesin.

Si funksionon?

Përpara se të nisni programin:

•	 Nëse është e mundur, vizitojeni bashkë me fëmijën programin tonë.
•	 Bëni biseda rastësore me personelin rreth fëmijës suaj, rreth programit 

dhe se si e planifikon personeli shkëputjen. Kjo gjë e ndihmon fëmijën 
tuaj ta shohë personelin si të besuar dhe të sigurtë.

•	 Nëse është e mundur, tregojini fëmijës suaj se ku do të jetë klasa.

Ditët e para të fëmijës suaj

•	 Përpiquni të jeni të qetë dhe entuziastë.
•	 Shkoni në atë zonë që mendoni se fëmija juaj do ta shijojë më shumë 

dhe tregojini personelit se çfarë i pëlqen fëmijës suaj të luajë. 
•	 Përqëndrohuni vetë tek fëmija juaj. Flisni me ta, tregojini lodrat dhe 

luani me ta.
•	 Kushtojini vëmëndje edhe zonave të tjera që mund të duken se 

u interesojnë fëmijës suaj dhe ndiqni atë që duan ata.
•	 Kushtojini vëmëndje edhe shenjave që jep personeli.
•	 Inkurajoni fëmijën tuaj të luajë me fëmijët e tjerë ose me personelin kur 

të jenë ata vetë gati. Nëse fëmija juaj nuk duket se është gati, është mirë 
të prisni edhe ca kohë.

•	 Kur fëmija juaj është në gjëndje të luajë vetëm ose me të tjerët, kjo është 
shenjë e mirë që ata janë gati të provojnë shkëputjen e tyre të parë! 
Përpiquni të rrini pak larg për t’i vëzhguar ata.
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Mirësevini në programin 
tonë CNC!

Për t’i ardhur në ndihmë fëmijës 
suaj që të ndjehet i sigurtë dhe 
t’ju mundesojë ju të studjoni pa u 
merakosur, është e rëndësisshme 
të merrni kohë për t’u ndjerë 
rehat me programin tonë dhe me 
personelin.

Ndonjëherë fëmijët qajëe, ndjehen 
si të humbur apo reagojnë fort 
në fillim kur prindët e tyre duhet 
të largohen. Ky ankth shkëputje 
është normal – veçanërisht nëse 
për fëmijën tuaj është hera e 
parë në kujdesin në grup. Për 
të ndihmuar të dy palët gjatë  
kësaj kohe, ne i manaxhojmë 
shkëputjet e para me kujdes duke 
përdorur teknikën e shkëputjes 
graduale.

UDhëzUeS Për PriNDët rreth ShKëPUtjeS GraDUale
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•	 Nëse fëmija juaj mënjëherë vjen pas jush dhe duket 
se ka nevojë që t’i qëndroni afër, mund të mos jenë 
ende gati. 

•	 Shkëputja e plotë mund të kërkojë më shumë kohë 
për fëmijët që kanë përjetuar dhunë ose trauma.

Shkëputjet e para

Kur ju dhe personeli e shihni që fëmija juaj po luan 
mirë dhe ndjehet rehat, mund të largoheni nga dhoma 
për periudha të shkurtëra kohe.

•	 I thoni fëmijës suaj që do të shkoni në banjo dhe që 
do të ktheheni pas dy minutash.

•	 Kurrë mos u largoni nga dhoma pa njoftuar 
personelin që po shkoni diku.

•	 Shkoni në banjo dhe kthehuni saktësisht sikundër 
thate se do të ktheheni.

•	 Nëse shkëputja e parë është traumatike për fëmijën 
tuaj, ata mund të mos jenë gati.

Pasi shhkëputja e parë shkon mirë, atëherë you jeni gati 
të provoni një shkëputje të dytë që është pak më e gjatë 
(5-15 minuta). Dhe mandej një të tretë, një shkëputje 
akoma më e gjatë (10-20 minuta).

Këto shkëputje të shkurtëra ndërtojnë besimin e fëmijës 
suaj dhe i ndihmon ata të kuptojnë që ju gjithmonë do 
të ktheheni. Për çdo shkëputje, sigurohuni që:

•	 Të jeni konsistent.
•	 T’u tregoni fëmijëve që po largoheni. Ikja vjedhurazi 

e thyen besimin dhe i bën shkëputjet e  tjera më 
të vështira.

•	 Mirupafshim duhet të jetë sa më e shkurtër të jetë 
e mundur dhe kini të njejtin personel të njohur aty 
për ta mbështetur fëmijën tuaj kur largoheni.

•	 Kur të ktheheni fokusohuni në anët pozitive. 
Përpiquni ta pyesni fëmijën tuaj se me cilat lodra 
ka luajtur dhe çfarë i ka pëlqyer më shumë.

Kur fëmija juaj i manaxhon këto shkëputje të shkurtëra 
pa shumë mërzitje, ata janë gati që ju të largoheni! Në 
fillim kur sapo e keni lënë fëmijën tuaj gjithë kohën  
e programit, përpiquni të jeni të parët për t’i marrë  
në mënyrë që të përforcohet idea që ju gjithmonë do  
të ktheheni.

Po nëse fëmija im grindet?

Nëse fëmija juaj ka akoma shqetësime, përpiquni të  
mos merakoseni. Mund t’ju duhet të shpenzoni 
më shumë kohë me fëmijën tuaj në program për t’i 
ndihmuar të ndjehen rehat dhe të sigurtë. Duke sjellë 
një lodër ose një batanije, ose duke lenë shallin ose 
trikon tuaj mund ta ndihmojë fëmijën tuaj të ndjehet 
më rehat.

Personeli i programit ka ndihmuar shumë familje në 
këtë proçes dhe do t’ju udhezojnë dhe mbështesin.
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UDhëzUeS Për PriNDët rreth ShKëPUtjeS GraDUale

MBëShteSiM KUjDeSiN Dhe StaBiliziMiN  
e FëMijëVe të të POrSaarDhUrVetë riNj

Për më shumë informacion për prindët, vizitoni faqen 
www.cmascanada.ca


