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Për t’ju ndihmuar të kuptoni se si 

punon CATS Canterbury 

 
Një mesazh nga drejtori (Principal) dhe personeli 

në lidhje me politikat tona për t’ju ndihmuar 

 

 

 

CATS College Canterbury ka një gamë të plotë politikash lidhur me mënyrën se si kujdesemi 

për studentët dhe gjithçka që bëjmë për t’i ndihmuar ata. Këto janë publikuar në anglisht në 

faqen e internetit catscollege.com dhe janë përditësuar çdo vit. Ky dokument do t’ju japë një 

ide rreth asaj se çfarë janë këto politika dhe do t’ju tregojë disa nga informacionet më të 

rëndësishme në gjuhën tuaj. Për informacion të plotë lutemi të shihni politikat e plota të 

kolegjit ose mund të na kërkoni t’ju ndihmojmë për t’i kuptuar ato. 

 

Njerëzit që mund t’ju ndihmojnë 
Çdo nxënës ka një mësues kujdestar (Senior Tutor) me të cilin ata takohen një herë në javë 

dhe që i ndihmon ata gjatë kohës që janë me ne. Ata mund të takohen me këtë mësues 

kujdestar (Senior Tutor) çdo ditë nëse dëshirojnë dhe si mësuesi kujdestar (Senior Tutor) 

ashtu dhe personeli mësimor (Senior Staff) dhe personeli i konviktit dhe i mirëqenies së 

kolegjit (College Welfare and Boarding Staff) janë gjithmonë në dispozicion dhe të gatshëm 

për të ndihmuar. Ekziston një linjë telefonike urgjente 24 orëshe ku gjendet gjithmonë dikush 

në krye të detyrës për të ndihmuar. Numri është +44 7876 684206 

 

Të gjithë studentët nën moshën 18 vjeç duhet të jetojnë në konviktet e mbikqyrura plotësisht 

nga një kujdestar (House Parent) që kujdeset për ta gjithë kohës. Nxënësit mbi 18 vjeç kanë 

një kujdestar (House Parent) që i mbikëqyr, por ata trajtohen si të rritur dhe jetojnë në 

konviktet për studentët në moshën mbi 18 vjeç, dhe kujdestari (House Parent) i kontrollon 

ata për t’u siguruar se janë në rregull. 

 

Jeta e Kolegjit 
Studentët mund të lidhen pa tel me internetin në konvikte dhe në kolegj ndërsa shërbimi 

telefonik ndihmës dhe numra të tjerë telefonikë janë të gjitha të afishuara qartë në të gjitha 

konviktet. Para xhepi mund të depozitohen, në rast se dëshironi që ne ta bëjmë këtë, dhe 

çdo nxënës ka një kasafortë në dhomën e tyre ku mund të vendosin kombinimin e tyre në të. 

Ne i inkurajojmë nxënësit të blejnë siguracion për sendet e tyre pesonale pasi nuk japim 

garanci për humbjen e sendeve personale në kolegj. 
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Ne sigurojmë vakte të plota e të shëndetshme për studentët në kolegj. Këto përfshijnë 

mëngjesin, drekën me një zgjedhje prej dy pjatash me mish dhe një pjatë vegjetariane, një 

bar sallatash me dhjetë lloje, fruta, supë dhe bukë, dhe darkën me një zgjedhje të bollshme 

e të ngjashme dhe puding. Ngrënia në shkollë dhe jo në shtëpi mund të kërkojë ndonjë 

përshtatje dhe do të ketë shumë gjëra të reja për t’u provuar. Studentëve u duhet kohë të 

përshtaten me këto ndryshime në dietë, por është e rëndësishme që ata të hanë në mënyrë 

të shëndetshme dhe të mësojnë të përshtaten me gamën e gjerë të ushqimit që kanë në 

dispozicion të tyre në Britaninë e Madhe. 

 

Ka zona të qeta për studentët, duke përfshirë një dhomë të lutjeve (Prayer Room) në 56-60 

New Dover Road, si dhe zona me karrige të rehatshme dhe televizorë. Në St Lawrence çdo 

mbrëmje është në dispozicion një zonë e madhe me kompjutera, të cilët studentët mund t’i 

përdorin. Çdo mbrëmje zhvillohen aktivitete në kolegj dhe kudo vendosen postera për t’u 

siguruar që studentët të jenë të vetëdijshëm për atë që ndodh. 

 

Informacion i rregullt jepet edhe në faqen e brendshme të internetit në kolegj, me postë 

elektronike dhe në faqen e Facebook të kolegjit. Prindërit mund të duan të hyjnë në 

Facebook për të parë se çfarë po ndodh në kolegj gjatë vitit. Ju mund ta bëni këtë duke 

klikuar në faqen tonë të Facebook: https://www.facebook.com/CATSCanterbury. Studentët 

duhet të kontrollojnë përditë faqen e brendshme të internetit dhe postën e tyre elektronike në 

kolegj. Ne jemi gjithashtu në Wechat dhe Twitter kështu që ka plot mënyra për të parë se 

çfarë po bëjmë. 

 

Në kolegj ne e marrim seriozisht kujdesin dhe mbështetjen për studentët tanë dhe si të tillë i 

mbajmë nën kontroll studentët çdo orë gjatë ditës në kolegj dhe rregullisht gjatë gjithë 

mbrëmjes dhe gjatë fundjavës. Personeli i kolegjit (College Staff) duhet të dijë kurdoherë se 

ku ndodhet një student dhe studentët duhet ose të shënojnë orën e largimit ose të vënë 

kurdoherë në dijeni kujdestarët (House Parents) për vendin ku ndodhen. 

 

Nëse studentët dëshirojnë të largohen nga Canterbury ata duhet të plotësojnë një lejedalje 

me anë të internetit në kompjuter. Nëse ata janë nën moshën 18 vjeç, prindërve do t’u 

kërkohet të japin leje. Studentët duhet të plotësojnë një lejedalje deri në orën 4 të pasdites të 

së mërkurës së fundjavës në të cilën ata dëshirojnë të largohen dhe duhet të vënë në dijeni 

që më parë për planet e tyre në festat kështu që ne mund të kontrollojmë nëse ata janë të 

sigurtë kur do të largohen nga ne. Studentëve nuk do t’u jepet lejedalje po qe se ne nuk jemi 

të kënaqur me vendin ku ata dëshirojnë të shkojnë ose me ndokënd me të cilin ata 

dëshirojnë të shkojnë. Studentët nën moshën 18 vjeç duhet të jenë të shoqëruar nga një 

person i rritur i përgjegjshëm dhe të kenë lejen e prindërve. 

 

Kujdesi mjekësor 

Është shumë e rëndësishme që ju të na tregoni për ndonjë problem mjekësor që ka një 

student apo mjekimet në spital ose vaksinat që ata kanë marrë. Ju duhet të keni mbushur 

një formular dhe të na keni dhënë detaje të plota mbi këtë në mënyrë që ne të dimë se çfarë 

të bëjmë në rast urgjence dhe të dimë se si të japim ndihmë. 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury
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Informacioni mjekësor mbahet i fshehtë dhe do të ndahet vetëm me ata që duhet të kenë 

dijeni. Ne do të respektojmë edhe mirëbesimin e studentëve, por ka raste kur për sigurinë e 

tyre ky informacion duhet të ndahet. Po kështu studentët do të duhet të plotësojnë edhe një 

pyetësor mjekësor kolegjial kur ata të arrijnë në kolegj. 

 

Ne do të respektojmë gjithmonë pikëpamjet tuaja kulturore dhe fetare. 

 

Nëse një student po merr një ilaç, ne duhet të dimë se çfarë është, në çfarë doze është dhe 

sa shpesh duhet të jepet, si duhet dhënë dhe nëse ka efekte të mundshme anësore. Nëse 

mjekimi është përcaktuar nga një mjek, do të na duhet një letër ku mjeku të përshkruajë me 

hollësi gjendjen shëndetësore dhe sa kohë duhet që studenti të marrë ilaçin që është dhënë 

me recetë. 

 

Kolegji përdor një qendër lokale shëndetësore dhe ka mjek privat (private doctor) së bashku 

me infermieren e kolegjit (college nurse) dhe personelin mjekësor (medical staff). Studentët 

që studiojnë këtu për më shumë se 6 muaj regjistrohen tek mjeku kur ata arrijnë në kolegj. 

Nëse studentët dëshirojnë të vizitohen nga një mjek shumë shpejt ose nuk janë të kënaqur 

të vizitohen nga një infermiere, ata do të duhet të paguajnë për kujdesin privat. Shumica e 

njerëzve në Britaninë e Madhe janë të kënaqur me shërbimin shëndetësor dhe nuk e 

përdorin mjekësinë private, por ne mund t’i ndihmojmë studentët të vizitohen nga një mjek 

privatisht në rast se ju dëshironi. 

Nëse studentët nuk ndihen mirë, ata duhet të raportojnë tek infermierja e kolegjit (college 

nurse) në kolegj, në 56-60 New Dover Road. Nëse studentët janë në moshën 17 vjeç e 

poshtë, ata nuk lejohen të qëndrojnë në konviktin e tyre dhe duhet të marrin një vlerësim 

mjekësor nga infermierja. Po qe nevoja ata mund të qëndrojnë në kompartimentin  mjekësor 

(medical bay) gjatë ditës për të pasur kujdesin e përshtatshëm. Nëse kanë temperaturë të 

lartë dhe janë shumë të sëmurë për t’u zhvendosur, ne mund të thërrasim një ambulancë 

apo të sigurojmë personel të shkojë të qëndrojë me ta. Salla mjekësore e kolegjit (college 

medical room) ofron kujdes sanitar, mundësi për t’u vizituar te mjeku dhe pije freskuese 

gjatë ditës. Nëse një student është mbi 18 vjeç, ata mund të telefonojnë atje dhe infermierja 

do të vlerësojë nevojat e tyre nëpërmjet telefonit dhe të këshillojë gjënë më të mirë për t’u 

bërë. Kolegji mund të insistojë që një student mbi 18 vjeç të vizitohet nga një mjek. 

 

Të gjithë studentët duhet të regjistrohen nëse qëndrojnë këtu për më shumë se 6 muaj ose 

duhet të jenë në gjendje të paguajnë privatisht. 

 

Ruajtja e Sigurisë dhe Mbrojtja nga Rreziku 
Kolegji ka një politikë të qartë mbrojtjeje (Safeguarding Policy). I gjithë personeli ynë është 

trajnuar në mbrojtje për t’u siguruar që studentët tanë të mbahen sa më të sigurt të jetë e 

mundur. Si kolegj ne do të ndërmarrim të gjitha hapat e arsyeshme për të mbrojtur të rinjtë 

nga rreziku, diskriminimi apo trajtimi degradues dhe për të respektuar të drejtat e tyre. 
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Ne inkurajojmë të gjithë të rinjtë tanë të ndjehen të sigurt dhe i inkurajojmë ata të na tregojnë 

çdo gjë për të cilën ata janë të pakënaqur ose nuk ndjehen rehat. Ka gjithmonë të rritur, të 

cilët do t’i ndihmojnë, do t’i dëgjojnë dhe do t'u japin atyre çdo mbështetje që u nevojitet. 

 

Ne kemi një oficer të mbrojtjes (Safeguarding Officer), i cili është kryetari ynë i konviktit dhe i 

mirëqenies (Head of Boarding and Welfare) – Kerry Cosson. Zëvendësoficerja e mbrojtjes 

(Deputy Safeguarding Officer) është Anna Anna Brzozowska. Të dy këta anëtarë personeli 

kanë bërë trajnim të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve (Child Protection). 

 

I gjithë personeli ynë, vullnetarët dhe kushdo që punon për ne janë verifikuar me kujdes nga 

Byroja e Dëshmive Penale (Criminal Records Bureau) dhe janë të sigurt për të punuar me të 

rinjtë. 

 

Ku ka shqetësime serioze që një i ri është në rrezik, ne do të kontaktojmë me agjencitë 

qeveritare lokale, shërbimet sociale ose policinë po qe nevoja. 

 

Gjëja më e rëndësishme që ne bëjmë është mirëqenia e të rinjve në kujdesin tonë dhe të 

gjithë studentët, pavarësisht nga mosha, kultura, aftësitë e kufizuara, gjinia, gjuha, 

prejardhja racore, besimit i tyre fetar dhe/ose identiteti seksual, kanë të drejtën për mbrojtje 

nga abuzimi, neglizhimi, shfrytëzimi dhe/ose diskriminimi. 

 

Të rriturit që vizitojnë kolegjin duhet të regjistrohen në sportel ose me kujdestarin (House 

Parent) dhe duhet të shoqërohen nga një anëtar i personelit. Asnjë i rritur apo prind nuk 

lejohet të qëndrojë në ambientet e konvikteve pa u mbikqyrur. 

 

Studentët mund të kontaktojnë me personelin e kolegjit vetëm me anë të postës elektronike 

apo me telefonat e kolegjit dhe nuk u lejohet të kenë ndonjë anëtar të personelit si 'mik' në 

Facebook ose faqe të tjera sociale në rrjet. 

 

Asnjë fotografi nuk mund t’u bëhet studentëve pa pëlqimin e tyre. Të gjithë studentët e kanë 

dhënë këtë pëlqim për kolegjin që t’u bëjë fotografi, por asnjë fotografi ose film nuk mund t’u 

bëhet studentëve nga studentët e tjerë pa pëlqimin e tyre. 

 

Nëse bëhet ndonjë akuzë për abuzim kundër oficerit të mbrojtjes (Safeguarding Officer), 

atëherë studentët duhet ta raportojnë këtë tek drejtori (Principal). Çdo akuzë kundër drejtorit 

(Principal) duhet të raportohet tek presidenti i grupit arsimor të Cambridge (Cambridge 

Education Group Chief Executive) në Kett House, Station Road në Cambridge. Ju mund të 

kontaktoni me të edhe nëpërmejt kolegjit. 

 

Mirëbesimi i prindërve dhe studentëve do të respektohet dhe njerëzve të tjerë do t’u jepet 

informacion vetëm duke u mbështetur në një ‘nevojë për të ditur’. 
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Personeli është udhëzuar që, në rast se një student u tregon atyre informacion për abuzim, 

atyre nuk u lejohet ta mbajnë të fshehtë dhe do të duhet t’ia referojnë atë dikujt, i cili është 

trajnuar për të ndihmuar dhe mbështetur. 

Ligji ndalon publikimin e çdo materiali që do të çonte në identifikimin e një studenti apo 

mësuesi, i cili ka qenë i akuzuar para se ata të jenë dënuar për një shkelje penale. 

 

 

 

Ngacmimi 

Si kolegj ne nuk pranojmë asnjë formë ngacmimi. Ngacmimi është përdorimi i agresionit me 

qëllimin për të dëmtuar një person tjetër. Ngacmimi mund të jetë: 

 

Emocional 

Fizik 

Racist 

Seksual 

Homofobik/transfobik 

Verbal 

Ngacmim nëpërmjet internetit (Cyber) 

Ngacmim nëpërmjet celularit (Mobile bullying) 

Fetar 

Lidhur me vështirësi në të mësuar (Learning Difficulties) 

Lidhur me Aftësi të Kufizuara (Disability) 

 

Ne do të veprojmë ashpër kundër kujtdo që akuzohet për ngacmim në kolegjin tonë duke 

zbatuar politikën tonë disiplinore. 

 

Abuzim me Substancat 
Kolegji ka politika shumë të qarta kundër abuzimit me substancat. Kjo mund të përfshijë 

abuzimin me alkoolin, drogën apo drogat e lejueshme. Pirja e duhanit nuk lejohet në kolegj 

apo konvikte përveçse për studentët 16 vjeç e sipër në zona të caktuara posaçërisht. Ne nuk 

e inkurajojmë në asnjë mënyrë përdorimin e duhanit. 

 

Kolegji rezervon të drejtën për të dërguar çdo student menjëherë në shtëpi pa asnjë 

rimbursim të pagesave në rast se ata po abuzojnë me substanca. Ne gjithashtu rezervojmë 

të drejtën për të kryer kërkime për sende të paligjshme ose të ndaluara, duke përfshirë 

kërkimin për ndonjë paketë të dërguar në kolegj për të cilën ne dyshojmë se mund të 

përmbajë drogë ose alkool. Ne rezervojmë të drejtën për provë të rastit apo për të testuar 

çdo student nëse përdor alkool apo mer drogë. Policia do të vihet në dijeni për çdo përdorim 

të substancave të paligjshme. 
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Interneti dhe ICT (Informacioni dhe Teknologjia e 

Komunikacioneve) 
Studentët duhet të përdorin sistemet e kolegjit vetëm për përdorim edukativ. Një student nuk 

mund t’i japë në asnjë rrethanë ID e tyre të përdoruesit apo fjalëkalimin një pale të tretë. 

Studentët nuk duhet t’i japin asnjë personi tjetër fjalëkalimet e tyre për sistemet e pranimeve 

universitare. 

 

Studentët mund të mos komentojnë, postojnë ose kanë të drejtë hyrjeje në ndonjë material 

që është racist, ofendues, i pahijshëm ose i paligjshëm. Kjo përfshin postimet në faqet e 

rrjeteve sociale ose çdo sistem tjetër në internet. Studentët mund të mos të shkarkojnë ose 

instalojnë programe të paautorizuara në pajisjet e kolegjit dhe nuk lejohen të bëjnë asnjë 

përpjekje të qëllimshme për të sulmuar, mbingarkuar apo mohuar përdorimin normal dhe 

veprues të çdo shërbimi. 

 

Studentët janë të inkurajuar të përdorin vetëm llogaritë e postës elektonike të miratuara nga 

kolegji. 

 

Sjellja në Kolegj 
Standarde të larta të sjelljes kërkohen dhe shpërblehen. Studentët mund të punojnë drejt një 

larmie të gjerë çmimesh nderi për aftësi drejtuese dhe jepen rregullisht certifikata për punë 

të lavdërueshme. Ne kemi për qëllim të shpërblejmë dhe inkurajojmë studentët kudo ku 

ndodh shpesh njohja e mundshme dhe publike e mirësjelljes apo e punës. 

 

Kur gjërat shkojnë keq, ka një politikë disiplinore prej pesë fazash në kolegj. Kur një studenti 

i është dhënë një paralajmërim zyrtar disiplinor, një kopje i dërgohet atyre, prindit të tyre dhe 

agjentit të tyre. Studentët mund të kenë mundësi për të parë dëshminë e tyre disiplinore me 

anë të internetit dhe mund t’u tregojnë prindërve të tyre çdo letër në rast se ata nuk kanë 

marrë një kopje. Studentët mund të vendosen në çdo fazë të sistemit disiplinor në varësi nga 

shkalla e shkeljes. Studentët, frekuentimi i të cilëve bie, do të marrin edhe ata paralajmërime 

disiplinore. Faza përfundimtare disiplinore do të rezultojë në përjashtimin e përhershëm nga 

kolegji. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të shmangur që kjo të ndodhë dhe kemi për 

qëllim t’u japim studentëve çdo mundësi për t’u përmirësuar dhe për të pasur sukses. 

 

Çdo vendim i marrë nga drejtori (Principal) për të përjashtuar një student do të ngarkohet në 

'peshoren e mundësive'. Kjo do të thotë që ka më shumë të ngjarë që studenti të ketë bërë 

atë për të cilën është akuzuar. Kjo nuk është njësoj me standardin ‘përtej dyshimit të 

arsyeshëm’ që kërkohet në një çështje penale. 

 

Ankesat dhe Butoni Na Tregoni 
Studentët janë gjithmonë të inkurajuar të përdorin butonin 'Na 

Tregoni’ në faqen e brendshme të internetit në kolegj për të na vënë 
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në dijeni për çdo gjë me të cilën ata nuk janë të kënaqur. Shumica e çështjeve mund të 

trajtohen shumë shpejt dhe lehtë nëse studentët na vënë në dijeni. Gjithashtu ata vetë 

personalisht mund të na tregojnë në rast se nuk janë të kënaqur me ndonjë gjë. 

Nëse studentët apo prindërit nuk janë të kënaqur për sa i takon çështjeve që kanë ngritur me 

kolegjin, ka një politikë zyrtare ankesash dhe ju mund të regjistroni ankesën tuaj me shkrim 

duke i bërë dërgesë me shkrim apo me postë elektronike shërbimeve studentore në kolegj. 

Adresa e postës së tyre elektronike është studentservices@catscanterbury.com 

 

Nëse nuk jeni ende të kënaqur, atëherë hyn në veprim faza e dytë, ku ju mund të flisni me 

drejtorin (Principal), t’i shkruani ose t’i dërgoni mesazh atij në adresën e postës elektronike 

principal@catscollege.com. 

 

Nëse nuk jeni ende të kënaqur, ju mund të bëni një apelim kundër vendimit brenda tre ditësh 

duke i shkruar drejtorit administrativ (Managing Director) të CATS Colleges nëpërmjet 

kolegjit. Ashtu si me të gjitha politikat tona, detaje të plota të procesit të ankesave gjenden 

në anglisht në faqen e internetit të CATS College – catscollege.com 

 

Të gjitha ankesat zyrtare janë të regjistruara dhe të monitoruara. 

 

Ne do t’ju ndihmojmë nëse keni nevojë për më shumë informacion, ose dëshironi të flisni më 

shumë për ndonjë prej këtyre, dhe shpesh mund t’ju ndihmojmë me përkthimin e çdo politike 

të kolegjit për të cilën do të donit të mësonit më shumë. 
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