Instrumenti 6.1 për komunat: Formulari për regjistrimin individual të fëmijëve në rrezik të
dhe të fëmijëve jashtë shkolle
Shënim: Kjo faqe përmban të dhëna konfidenciale dhe të mbrojtura dhe mund të kenë qasje
vetëm personat e autorizuar.
Formulari për evidentimin e fëmijëve jashtë shkolle ose fëmijëve në rrezik të braktisjes së
shkollës (nëse referohet nga EPRBM-ja e shkollës).
Seksioni A: Kjo pjesë duhet të plotësohet nga zyrtari përgjegjës komunal, me referimin e
rastit në DKA.
Numri i rastit

Data e hapjes së
rastit

Menaxheri i rastit të
EPRBM-së

Rasti është
referuar nga

Mbiemri

Emri

Data e lindjes

Gjinia

Përkatësia
kombëtare

Gjuhët e
folura

Shkolla
(shkolla e
fundit)

klasa (klasa e
fundit)

Adresa

Numrat e
telefonit
(shtëpi+mob)

Emri

Adresa dhe
telefoni

Emri

Adresa dhe
telefoni

Fëmiu

Pindërit ose kujdestarët

Informata jo të
detyrueshme për
anëtarët tjerë të

Emri dhe
marrëdhënia
me fëmiun

Komente/
Shkolla

familjes, veçanërisht
për vëllezërit / motrat

Faktorët e rrezikut

Vijimi:
Performanca
akademike:
Sjellja:
Mosha: Çfarë moshe ka
fëmiu në krahasim me
shokët/shoqet e klasës
Shëndeti ose
paaftësitë:

Rrethanat familjare:

Angazhimi i familjes në
shkollë:

Emri dhe
marrëdhënia
me fëmiun

Komente/

Emri dhe
marrëdhënia
me fëmiun

Komente/

Shkolla

Shkolla

Përshkrimi

Presioni i
moshatarëve/ndikimi i
miqve ose
vllezërve/motrave:
Siguria: në rrezik të: (i)
Dhunës në familje, (ii)
Formave të tjera të
keqtrajtimit, mospërfilljes ose
eksploatimit
Komentet shtesë për
faktorët e rrezikut

Statusi

Faktorët mbrojtës: Cilët
faktorë u d t’i
ndihmojë nxënësve të
mbeten në shkollë?
P.sh. rrjetet sociale,
pjekuria emocionale,
kujdestari ose njerëzit e
evidentuar të së njëjtës
moshë, vetë-vlerësimi i
fuqishëm

□ e portokalltë (dy
faktorë të rrezikut) □
e kuqe (tre apo më
shumë faktorë)

Pjesa B: kjo pjesë plotësohet në mënyrë graduale nga anëtari i EPRBM-së komunale
(menaxheri i rastit), duke i evidentuar veprimet e planifikuara dhe të ndërmarrura nga
EPRBM-ja komunale për të përkrahur menaxhimin e rasit të udhëhequr nga EPRBM-ja
shkollore.
Data kur fëmija fillon të
monitorohet
Veprimet e ndërmarra

Veprimi 1

Veprimi 2

Veprimi 3

Veprimi 4

Veprimi 5

Veprimi 7

Veprimi 8

Komentet

Menaxheri i rastit
Përshkrim (çka
duhet të bëhet)

Afatet kohore

Komentoni për rezultatet
e përparimit

Rishikimi i progresit: luteni të evidentoni zhvillimin e rastit

Data

Rishikimi i progresit 1

Rishikimi i progresit 2

Rishikimi i progresit 3

Rishikimi i progresit 4

Rishikimi i progresit 5

Komente shtesë

Përshkrimi i zhvillimit të rastit (lidhur me
evidentimin e faktorëve të rrezikut, rezultatet e
veprimeve të ndërmarra dhe ndryshimet tjera
përkatëse në sjelljen ose gjendjen e fëmijës)

