
 

 
 

Service de l’enfance 

T +41 (0)22 306 06 80 

sen@vernier.ch 

 
REGJISTRIM  NË LISTËN E PRITJES 

 

Kërkesa do të kontrollohet dhe regjistrohet në listën tonë të pritjes, pa konfirmim nga a na jon. 

Vetëm dosjet e plota do të mirrën në konsideratë. Prezantimi i këtij formulari nuk garanton një vend të lir. 

 
Fëmija Mbiemri ............................................................ Emri .............................................................................. 

Data e lindjes ..................................................................... (ose fundi i shtatzanisë) Vajzë Djalë 

Adresa e fëmijës ......................................................................................................................................................................... 

Nëse keni tashmë një fëmijë tek ne ose në listën e pritjes, ju falenderojmë të shënoni mbiemrin, emrin edhe institucionin përkatës : 

......................................................................................................................................................................................................................... 

Fëmija banon tek : Prindërit 1 Përfaqësuesi ligjor Prindërit 2 Përfaqësuesi ligjor 

Mbiemri M./Mme ……....................................................... M./Mme ..................................................................... 

Emri .............................................................................. .................................................................................... 

Telefoni personal .............................................................................. .................................................................................... 

Telefoni zyrtar .............................................................................. .................................................................................... 

E-mail .............................................................................. .................................................................................... 

i punësuar i papunësuar i punësuar i papunësuar 
Statusi 

profesioni 
i pavarur student i pavarur student 

ndërkombëtar tjetër (HG,AI,…)  ................ ndërkombëtar tjetër (HG,AI,…) …………. 

 

Nënpunsi .............................................................................. .................................................................................... 

ex. : 1203 Genève NPA ..................................................................... NPA ........................................................................... 

Telefoni zyrtar .............................................................................. .................................................................................... 

Përqindja e punës ..........................................................................% ................................................................................ % 

Mënyra e preferuar e pritjes: 

Çerdhet / EVE : nga dita e fundit e pushimit të lindjës  deri në moshën e hyrjes  në shkollë. Minimumi 2 ditë në javë 

Kopshtet e fëmijëve : nga 2 vjeç deri 31 korrik deri në moshën e hyrjes në shkollë. Minimumi 2 mëngjes ose 2 pasdite 

Mirpritja e ditës familjare : në dispozicion në kërkesë me e-mail sen@vernier .ch  Minimumi 2 ditë në javë 

 

Vendet janë propozuar sipas disponueshmërisë në strukturat e ndryshme të qytetit të Vernier të shpërndara në 

rrethet e Avanchets, Chatelaine, Libellules, Lignon dhe Vernier-Village edhë rrethet 
e Étang. 

 

 
 

Komentet ...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

Kë rkesa për një vend në çerdhe (EVE), duhet të ket një certifikatë pune (ose, në mungesë të asaj, pagimin 

e fundit të pagës), papunësinë ose trajnimin afatgjatë / praktikën për çdo anëtar të familjes. 
Kërkesa për një vend në kopshtin e fëmijëve, nuk kërkohet asnjë dokument. 

 

Regjistrimi duhet të konfirmohet çdo 6 muaj, përndryshe, kërkesa do të anulohet. 
 për një kërkesë në çerdhe (EVE), me e-mail sen@vernier.ch ose me postë me dokumentet e duhera, 

certifikatën ose paga mujore, të kërkuar në regjistrim, për çdo anëtar të familjes 
 për një kërkesë në kopësht, me email sen@vernier.ch ose me telefon në 022 306 06 80. 

 

Vendi dhe data ............................................... Nënshkrimi i prindërit (ose e prindërve) ................................................................. 

 
 

Correspondance 

Ville de Vernier 
CP 520 - 1214 Vernier 

 
Téléphone / Fax 

T. +41 (0)22 306 06 06 
F. +41 (0)22 306 06 60 

 
Internet 

mairie@v ernier.ch 
www.v ernier.ch 
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Data e dëshiruar për fillimin : ………………………….……  Numri i ditëve të dëshiruara : ……………………..……………. 
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Ville de Vernier 

 
 

NDIHMË DHE INFORMACION 

Regjistrimi Kërkesa për një vend në çerdhe (EVE), duhet të ket një certifikatë pune (ose, në 
mungesë të asaj, pagimin e fundit të pagës), papunësinë ose trajnimin afatgjatë / 
praktikën për çdo anëtar të familjes . Dosjet e paplota do të kthehen. 

Kërkesa për një vend në kopshtin e fëmijëve, nuk kërkohet asnjë dokument. 

Në rast refuzimi të përsëritur ndaj kërkeses së pranimit në kopsht, shërbimi i fëmijëve të 
vegjël mban të drejtën ta regjistrojë kërkesën në ditën aktuale, duke bërë kështu që 

dosja të humbë prioritetin e vjetërsisë. 

Konfirmim Kërkuesi duhet të konfirmojë çdo 6 muaj regjistrimin ose përmes telefonit, ose 

përmes i-mailit, ose përmes internetit, në rast të kundërt, kërkesa juaj do të 
anulohet pa paralajmërim. 

 

Për një kërkesë në çerdhe (EVE), me e-mail sen@vernier.ch ose me postë, me 
dokumentet e duhera, certifikatën ose paga mujore, të kërkuar në regjistrim, 
për çdo anëtar të familjes 

 
Për një kërkesë në kopësht, me email sen@vernier.ch ose me telefon në 022 306 

06 80. 

Rendi i prioriteteve 
 

Është e rëndësishme t'i përgjigjeni në mënyrë të saktë këtij formulari, pasi sipas 
rregullave që drejtonë institucionet për fëmijët e vegjël ne komunën të Vernier, vendet 
në institucionet për fëmijët e vegjël ndahen në bazë të prioriteteve të mëposhtëme: 

1. Prindërit e femijëve që banojnë * në territorin e Qytetit Vernier. 

2. Prindërit e femijëve që punojnë * në territorin e Qytetit Vernier. 

Në këto tre raste , bashkimi i vëllezërve dhe motrave eshtë prioritar. Në çerdhe /EVE, 
prioriteti do t'i jepet familjeve ku dyt prindërit punojn. 

3. Fëmijë të tjerë që nuk kanë asnjë lidhje me qytetin ( jashtë Komunës) 

*     Me banor dhe të punësuar ne nënkuptojmë çdo person që paguan taksat në komunën të Vernier. 

Statusi profesioni Tregoni statusin tuaj : i punësuar, i pavarur, punonjës ndërkombëtar, i papunësuar, 

student, tjetër ( në kërkim të punës, në Hospice Général, baba/nënë, shtëpiake, etj) 

Nënpunsi Tregoni mbiemrin dhe numrin e kodit postal të vendit të punës (p. sh. : 1203 Genève). 

Përqindja e punës Tregoni përqindjen e aktivitetit tuaj profesional (p.sh.: 100%, 60%, tjetër). 

 Vendet janë propozuar sipas disponueshmërisë në strukturat e ndryshme të 
komunës të Vernier të shpërndara në rrethet e Avanchets, Chatelaine, Libellules, 

Lignon dhe Vernier-Village edhë rrethet e Étang. 

Çerdhe / EVE Çerdhet mirëpresin fëmijët që nga fundi i pushimit të lindjes deri në moshën shkollore. 
Fëmijët qëndrojn në institucion gjatë një gjysëm dite ose gjatë tërë ditës, për së paku 2 
ditë në javë. Cerdhet qëndrojnë të mbyllura 6 javë në vit ( pushimet e verës, të 
dimrit dhe ditët e festave). Nuk ka pranim pas muajit 1 shkurt të vitit shkollor ne vijim. 

Kops htet e fëm ijëve Kopshtet e fëmijëve mirëpresin fëmijët që i kanë mbushur 2 vjet deri më 31 korrik e deri 
ne moshën e shkollës.( sipas normave të Harmos). Fëmijët mund të vijnë 2 deri në 4 
her gjysmë-ditë ( në mëngjez ose pasdite) por nuk mund të vijnë gjith ditën ( nuk ka 
ushqim në drekë) Kopshtet e fëmijëve janë të mbyllur të mërkuren dhe gjatë 
pushimeve shkollore. 

Mirpritja e ditës 
fam iljare (AFJ – MVM) 

Fëmijët mund të mbahen nga kujdestaret familjare( nëna e ditës), në shtëpitë e tyre. 
Mirpritja e ditës familjare kordinohet nga struktura AFJ – MVM Meyrin-Vernier- 
Mandement. 
Formularin « Demande d’accueil AFJ » në dispozicion në kërkesë me e-mail 
sen@vernier.ch ose në faqen tonë të internetit. 

Për më shumë informata vizitoni faqen tonë të internetit www.vernier.ch, rubrikën « Education/Petite enfance ». 
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