
 
 
 

                                                      Phone:  
                                                               Fax:  

 
Date: _________________ 
 
Dear Parent of ___________________, 
 
       I am writing this letter to let you know that your child recently has done poorly in my 
class. I am concerned that your child might fail this class if his/her learning does not 
improve. 
 
       I am indicating specific problems that your child has: 
 
1.   Grades declining 2. Incomplete class work   3. Sleeping in class  
4.   Poor writing skills 5. Incomplete homework   6. Disrupting class 
7.   Poor reading skills 8. Doesn’t follow   9. Does not work well in groups 
10. Poor math skills     directions   11. Does not work well 
12. Poor study skills 13. Tardiness         independently 
14. Slow rate of work  15. Cutting class   16. Poor grade in all subjects 
17. Other: 
 
     Please let me know if you have any questions. I am more than happy to meet and talk 
with you about your child’s learning. Let’s work together to help your child become 
successful in school. 
 
                                                                                        Sincerely, 
 
 
                                                                                   --------------------------------
_____________________________ 
Request for Meeting with Parents from teacher: 
 
Date:_______________________________  Time:_____________________ 
 
Parent, please check a box below or indicate a meeting time of your preference: 
 
    I will attend the meeting 
    I will not able to attend the meeting on the above date and prefer to meet on: 
 
Date:________________________________Time:_______________________ 
 

 
                                                           
 
                                                          Telefon: 
                                                                 Faks: 

 
Data: _________________ 
 
I dashur Prind i  ___________________, 
 
     Me anën e kësaj letre dua t’ju njoftoj se jam  i pakënaqur me përgatitjen e fëmijës tuaj në 
klasë. Unë jam i shqetësuar, pasi fëmija juaj mund të ngelë në klasë, nëse ai/ajo nuk bën 
përmirësime në përgatitje. 
 
       Më poshtëdo t’ju rreshtoj problemet specifike që ka fëmija juaj niotave: 
 

1. Rënie të notave 2. Nuk plotëson detyrat e klasës 3. Fle gjumë në klasë  
4. Ka mangësi në shkrim 5. Nuk plotëson detyrat e shtëpisë 6. Bën zhurmë në klasë 
7. Ka mangësi në lexim 8. Nuk ndjek këshillat  9. Nuk punon mirë në grup 
10. Ka mangësi në matematikë 
13. Ka plogështi 

11. Nuk punon mirë në mënyrë të 
pavarur 

12. Ka mangësi në studim 
14. Punon me dembelizëm 

15. Lë orën e mësimit  16. Ka nota të dobëta në të gjitha 
lëndët 

17. Të tjera: 

 
     Ju lutem më njoftoni nëse keni ndonjë pyetje. Unë jam  mëse i lumtur  të takohem dhe bisedoj 
me ju, rreth proçesit mësimor të fëmijës tuaj. Le të punojmë bashkërisht, që të ndihmojmë në 
përmirësimin e fëmijës tuaj në mësime. 
 
                                                                                                     Sinqerisht, 
 
 
                                                                                                -------------------------------
_____________________________ 
Kërkese për takim me Prindin nga mësuesi: 
 
Data:_______________________________  Ora:_____________________ 
 
Prind, ju lutemi plotësoni katrorin e mëposhtëm, ose kërkoni një takim sipas kërkesës tuaj: 
 
    Unë do të maar pjesë në takim 
    Unë nuk mundet të marr pjesë në takim në datën e mësipërme dhe do të pëlqeja që të takohemi 

në : 
 
Data:_______________________________  Ora:_____________________ 
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