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Për fëmijët dhe punonjësit e linjës së parë në mbarë botën. 
Jeni në zemrat tona!
Për të rriturit: Ky tregim u krijua për të ndihmuar fëmijët të përballojnë frikën dhe shqetësimet e lidhura me 
COVID-19. Lutemi ta lexoni vetë të parët, e më pas të vendosni nëse ky tregim është i përshtatshëm për t’ia lexuar 
fëmijës tuaj. Shfletoni udhëzuesin për prindërit si dhe broshurën bashkëshoqëruese “Pyetjet e Trinkës dhe Semit”. 
Edhe nëse zgjidhni që t’i lexoni fëmijës vetëm disa prej faqeve, tregimi, broshura dhe udhëzuesi për prindërit që 
gjenden në fund të tregimit, mund t’ju ndihmojnë të kuptoni më mirë reagimet e fëmijëve ndaj COVID-19. Nëse 
vendosni ta lexoni tregimin së bashku me fëmijën, mund ta inkurajoni për të ngjyrosur disa prej figurave. Nëse aty 
ku jetoni, njerëzit mbajnë maska kur dalin nga shtëpia, ju dhe fëmija juaj mund t’i ngjyrosni maskat e miushëve 
kur ata dalin nga shtëpia.
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This is Trinka. And this is Sam.

3

Kjo është Trinka. Dhe ky është Semi.
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They are neighbors, and they 
l ike to play together.

In the spring, they run outside 
and welcome the flowers.

4

Ata janë fqinj dhë pëlqejnë të luajnë 
me njëri-tjetrin.

Në pranverë, rendin jashtë dhe 
përshëndesin lulet e sapoçelura.
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And when it rains, they love to 
go puddle stomping.

And they always l isten when 
it’s time to stop. Well, . . . 
almost always.

Come on Sam.

Coming.
Trinka, let’s go.

But it’s so much fun.
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Pas shiut, pëlqejnë të hidhen mbi 
pellg je.

---- Eja Semi

Ja, po vij
Ikim Trinka.- - -

Por është kaq qejf.

Janë të dëg jueshëm kur vjen 
koha për ta ndalur lojën . . . eh . . . 
pothuajse g jithmonë.

8



One day while they were watching TV at Sam’s house, they 
heard about an il lness that was spreading and making lots of 
people sick. The grown-ups on TV were worried.

Trinka and Sam were worried too. Even Sam’s baby brother, 
Cal, and their pet Juju seemed to know that something scary 
was happening.

COVID-19

6

Një ditë, ndërsa po shihnin televizor në shtëpinë e Semit, dëg juan për një 
virus që po përhapej dhe që kishte infektuar shumë njerëz. Të rriturit në 
televizor dukeshin të shqetësuar.

Edhe Trinka me Semin u shqetësuan. Edhe Beni, vëllai i vogël i Semit, edhe 
Zhuzhu, kafsha shtëpiake, sikur e dinin që diçka e frikshme po ndodhte.

9



A few days later, they saw 
people wearing masks on their 
faces. They didn’t understand 
why.

OUT OF STOCK

They saw people buying lots of 
groceries, and sometimes the 
things they wanted weren’t in 
the store. That was strange.

7

Pasi kaluan disa ditë, panë njerëz që 
mbanin maska në fytyrë. 

Nuk e kuptonin pse.

Panë njerëz që blinin shumë ushqime 
dhe me raste, disa ushqime kishin 
mbaruar. Kjo ishte e çuditshme.

10
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That night Trinka and Sam asked their parents lots of 
questions and talked to them about their worries. Their 
parents listened carefully. Then they helped them understand 
why people were worried about this new BIG virus and what 
they could do to stay safe.

What is c..or..ooona?

NOTE: You can add pages from the booklet Trinka and Sam’s Questions after this page. 

Well, that’s a good question. 
What did you hear?

Are you going to get sick? 

Will I get sick? We hope not. We’re doing lots 
of things to keep ourselves 
healthy. Even if we do get 
sick, most people get well .

8

Atë natë, Trinka dhe Semi kishin shumë pyetje për prindërit. Folën bashkë 
dhe prindërit ua dëg juan me kujdes shqetësimet. Prindërit i ndihmuan të 
kuptojnë se njerëzit po shqetësoheshin për shkak të atij virusit të MADH. 
Folën dhe se çfarë mund të bënin për t’u mbrojtur nga ai.

Çfarë është k..or..ooona? A do të sëmuresh ti?

A do të sëmurem? Të shpresojmë që jo. Po 
kujdesemi shumë për 
shëndetin tonë. Edhe nëse 
na ndodh, pjesa më e madhe 
e njerëzve shërohen.

Kjo është pyetje e mirë. 
Çfarë ke dëg juar për të?

Shënim: Që këtej e tutje, mund të përdorni faqe nga broshura “Pyetjet e Trinkës dhe Semit” ? 11
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•  Trinka and Sam had lots of questions. 

•  Their questions are included in a companion booklet Trinka and Sam’s 
   Questions, which can be downloaded from 
   http://piploproductions.com/trinka-and-sam-virus/

•  Your child may have some of these questions too.

•  Look through the pages and decide which ones you want to include when 
   you read the s   you read the story with your child. 

•  You may choose to leave out pages if you don’t think they’ll be helpful 
   because of how the virus is affecting your community and family or if 
   your family has already talked about these things.

Note for Parents and other Caregivers
Trinka and Sam’s Questions & Worries

9

Pyetjet dhe shqetësimet e Trinkës dhe Semit
Shënim për prindërit dhe kujdestarë të tjerë.

• Trinka dhe Semi kishin shumë pyetje.

• Edhe fëmija juaj mund të ketë disa prej këtyre pyetjeve.

• Shfletoni faqet dhe vendosni se cilat janë më të përshtatshme për fëmijën 
tuaj.

• Mund të anashkaloni faqet që mendoni se nuk i ndihmojnë fëmijët tuaj për 
shkak të mënyrës se si po ndikon virusi në komunitetin dhe familjen tuaj ose 
nëse keni biseduar tashmë për këto g jëra në familjen tuaj.
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Trinka and Sam felt a lot better after talking to their parents. 
Even though the virus was stil l in Littletown, it was good to 
share their worries and think about all the good things their 
family and town were doing to stay safe.

10

Pasi biseduan me prindërit, Trinka dhe Semi u ndjenë shumë më mirë. Edhe 
pse virusi nuk ishte larguar ende nga Qyteza, ishte mirë të flisnin për 
shqetësimet dhe të mendonin për të g jitha g jërat e dobishme që familja dhe 
Qyteza po bënin për t’u mbrojtur.
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Ndërsa virusi vazhdonte të përhapej, jetët e tyre ndryshuan shumë ...
14



Sam couldn’t go to school. He 
missed his teacher and his 
friends. He wondered when he 
would see them again.

Trinka’s mom tried to teach 
her things. Sometimes that 
went well, and other times 
both Trinka and her mom 
ended up feeling very 
frustrated. 
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Semi nuk do të shkonte në shkollë. 
E merrte malli për mësuesen dhe 
shokët e shoqet e klasës. Pyeste 
veten nëse do t’i takonte përsëri.

Trinka dhe mami i bënin mësimet 
bashkë. Ndonjëherë g jithçka shkonte 
mirë por ndonjëherë edhe Trinka, 
edhe mami ndiheshin të tendosura.

15



Trinka and Sam wanted to play 
with each other, but they 
couldn’t.

I’m sorry Sam. I 
wish you could.

Sorry Trinka. They’re 
asking all of us to stay 
away from others, so 
the virus can’t spread.

Hi Sam. 
I wish you 
could come 
over.

Me too.

Why can’t 
I go to 
Trinka’s 
house?

They could wave at each other 
and play rock, paper, scissors 
from their doors, but it wasn’t 
the same. They missed each 
other.

13

Trinka dhe Semi donin të luanin 
bashkë, por nuk mundeshin.

Mundeshin ta përshëndesnin njëri-
tjetrin nga larg dhe të luanin ngriva-
shkriva, por nuk ishte njësoj. Kishin 
mall për njëri-tjetrin.

Pse nuk mund 
të shkoj te 
shtëpia e 
Trinkës?

Më vjen keq Sem. Edhe 
unë do të doja që ti të 
shkoje.

Më vjen keq Trinka. Na 
kanë thënë të g jithëve 
që t’i rrimë larg 
njëri-tjetrit, që virusi 
mos të përhapet.

Përshendetje 
Semi. Ah, sikur 
të vije dot nga 
shtëpia ime.

Edhe unë 
do të doja 
shumë.

16
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PARKU

MBYLLET

KUJDESK U J D E S

K U J D E S

KUJDES KUJDES

Mundeshin të dilnin për shëtitje, por parku i lojërave ishte mbyllur. Trinka u 
mërzit. Ajo donte të luante tek rrëshqitësja, por roja Petriti i tha se parku i 
lojërave është mbyllur për të ndalur përhapjen e virusit. Mbyllja e parkut të 
lojërave ishte përpjekje për t’u mbrojtur nga virusi.

Po e mbyllim parkun e lojërave. Do ta hapim sërish kur 
përhapja e virusit të ulet. 

Më vjen keq. Nëse ti luan në të njëjtin vend ku ka 
luajtur dikush që e ka virusin, mund të të ng jitet edhe 
ty. 

17



When they went to the cheese store, they 
had to wait in a long l ine. Trinka’s mom 
explained that they did this to make sure 
the store wasn’t crowded. This made things 
safer for the workers and everyone who 
went to the store.

We need to leave space between 
us and people who don’t l ive with 
us. Pretend that a car needs to 
park between us. 

They’re trying to make sure the 
store is not too crowded, so the 
virus can’t spread. Remember this 
virus l ikes crowds.

Why do we have to 
wait in l ine?
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Kur donin të shkonin në bulmetore, duhet të 
prisnin në radhë të g jatë. Mami i shpjegonte 
Trinkës se arsyeja ishte që brenda dyqanit të 
mos grumbulloheshin shumë njerëz. Kështu, 
punonjësit dhe kushdo që hynte brenda në 
dyqan do të ishin më të mbrojtur.

Pse duhet të presim 
në radhë? Duhet të ruajmë distancën mes nesh 

dhe njerëzve që nuk jetojnë me ne. Aq 
hapësirë sa ç’do të zinte një makinë e 
parkuar mes nesh dhe atyre.

Që virusi mos të përhapet, po 
sigurohen që brenda në dyqan të mos 
grumbullohen shumë njerëz. Mos harro 
se ky virus i ka shumë qejf grumbujt e 
njerëzve.

18



Waiting was boring, but it wasn’t all bad. They met a really nice 
lady, Mrs. Wisk. She played red light, green light with Trinka and 
her mom. Pretty soon the whole l ine was playing. It made the 
time go much faster, and it was nice to make new friends.

GREEN LIGHT!

Oh, and one more rule, you 
always have to stop at the 
tape marks on the ground. 

Remember green light means 
go, and red light means stop.

16

Pritja ishte e mërzitshme, por jo g jithmone. Aty në radhë, takuan g jyshe 
Ninën e cila ishte një zonjë shumë e këndshme. Ajo luante me Trinkën dhe 
mamanë e saj lojën ‘dritë e kuqe, dritë e g jelbër”. Nuk u desh shumë deri sa 
të g jithë që po prisnin në radhë t’i bashkoheshin lojës. Kështu koha kalonte 
më shpejt dhe këndshëm. Ndërkohë njihje dhe miq të rinj.

Mos harro, drita e g jelbër do të thotë 
që mund të hysh dhe drita e kuqe që 
duhet të ndalosh.

Ah, edhe një rregull tjetër - duhet të 
ndalosh fiks tek shenjat e ng jitura mbi 
dysheme.

DRITË E GJELBËR

19



Mrs. Wisk was buying cheese to make a cheesecake. She couldn’t 
see her grandchildren right now, but that afternoon, they were 
going to bake together by video. When she learned that Trinka loved 
cheesecake, she shared her secret recipe with them.

Whoopee!!
Yay!!

I guess we’ll get 
extra cheese, 
so we can make 
cheesecake too.

I’l l tell you how 
I make it.

Ooh I love 
cheesecake.

17

Oh, mua më pëlqen 
shumë torta e djathit.

Do të tregoj se si e 
gatuaj.

Gjyshe Nina do të blinte djathë për të gatuar tortë djathi. Tani nuk mund t’i 
takonte nipërit e saj, por këtë pasdite do ta gatuanin tortën së bashku me 
anë të video-telefonatës. Kur mori vesh se torta e djathit ishte e preferuara 
e Trinkës, ajo u tregoi recetën e saj sekrete.

Me sa shoh duhet të 
blejmë më shumë djath 
që dhe ne të gatuajmë 
një tortë djathi.

Urraaaa, 
sa mirë.

20



18

Ishte shumë vështirë të rrije brenda dhe të mos bëje g jërat e zakonshme. Çdo 
familje përpiqej ta kalonte kohën duke u argëtuar. Trinka dhe mami i saj luanin 
shumë lojra.

Prite!

Merr ca letra.

21



Oh, and of course, they made cheesecake following Mrs. Wisk’s 
secret recipe, and they decided to share the love and make one for 
Sam’s family too.

Yes it is. We’ll have to 
make Mrs. Wisk a thank 
you card.

Sam is going to be 
so surprised.

 

Oh mom, this is the best 
cheesecake ever.

 

19

Oh dhe sigurisht, ato gatuan tortën e djathit sipas recetës sekrete të g jyshe 
Ninës dhe vendosën të gatuajnë një edhe për familjen e Semit.

Mami, nuk kam provuar 
ndonjëherë tortë djathi kaq të 
shijshme. 

Do të jetë surprizë 
për Semin.

Po ashtu është. Duhet t’i 
dërgojmë g jyshe Ninës një 
kartolinë falenderimi.

22



They also played lots of hide 
and seek. Cal loved hide and 
seek even though he wasn’t so 
good at hiding.

Sam and his family planted 
seeds and watched them 
grow.

I wonder where 
Cal is?

 

What a 
great 
idea!I’m going to 

give one to 
Trinka.

Hee hee hee.

 

SEEDS

20

Semi bashkë me familjen e tij 
mbollën fara bimësh dhe i shihnin 
tek rriteshin.

Ata luanin shpesh kukafshehti. 
Beni e pëlqente shumë këtë 
lojë edhe pse nuk arrinte të 
fshihej mirë.

Ide e 
shkëlqyer. Kush e di ku është 

fshehur Beni?

Hee hee hee.

Do t’ia jap një 
Trinkës.

23



The families had good times, 
but they also had hard times. 
There were days full of tears 
and times when Trinka 
wouldn’t l isten.

There were times when Trinka 
needed her mom, but her 
mom was busy trying to take 
care of so many things. 

Hold me 
mama.

Mama, mama, 
mama!!

I have to work.

I have to clean.

 

Ok. I see you 
need me.

21

Familjet ia kalonin mirë por 
ndonjëherë hasnin dhe vështirësi. 
Kishte ditë kur Trinka vetëm 
qante dhe tregohej e pabindur. 

Ndonjëherë Trinka kishte nevojë 
për mamin, por mami ishte 
e zënë duke bërë disa g jëra 
njëkohësisht.

Mami, mami, mami.

Më duhet të punoj.

Duhet të pastroj.

Mirë. E shoh që 
ke nevojë për 
mua.

Më mbaj në 
krahë mami.

24



Trinka tried to listen and 
follow directions, but it was 
hard to wait. She and Juju 
decided to see what her 
mom was doing. Her mom 
was not happy about this.

There was the time when 
Trinka’s mom had an 
important call . She told Trinka 
that she needed to play by 
herself.  

Juju, mom stil l loves us. 
She’s on an important call, 
and we have to wait.

 

Mr. Finkle, you can’t 
come over now. 
We’re stil l friends, 
but there’s this 
mean virus  . . . 

 

Mom, Mr. Finkle and 
Juju want to show 
you what they made.

 

I told you I had an 
important call .

 

Trinka!! 

22

Ndonjëherë, Mami i Trinkës kishte 
telefonata të rëndësishme për 
të bërë. Ajo i thonte Trinkës të 
luante vetëm. 

Trinka përpiqej ta dëg jonte dhe 
të ndiqte këshillat, por nuk priste 
dot. Ajo bashkë me Zhuzhunë 
vendosën të shkojnë për të parë 
çfarë po bënte mami. Mami nuk 
dukej shumë e gëzuar.

Duhet të pastroj.

Nuk mund të vish për 
vizitë tani z. Pellush. 
Jemi miq, por s’kemi 
çfarë t’i bëjmë virusit 
të keq ...

Mami na do, Zhuzhu. Duhet 
të presim pak, sa ajo të 
përfundojë telefonatën e 
rëndësishme.

Mami, Z. Pellush dhe 
Zhuzhuja duan të të 
tregojnë se çfarë 
kanë bërë. 

Të thashë që po bëj një 
telefonatë të rëndësishme.

Trinka!!

25



Trinka mostly followed the 
signs, but it was hard when 
she wanted her mommy.

Trinka’s mom took time to 
calm down. Then they talked 
about what happened, how 
they both felt, and they made 
a plan. Together they drew 
signs that Trinka’s mom could 
put up when she was busy. 

I know it’s hard. 
Sometimes mommies 
have to take care of  
important things. 

 Let’s think about 
what we can do.

I am 
so 
sorry.

 

That’s ok. It’s 
happening to all 

of us. Family 
comes first.

 

Mom. Are 
you done 
yet?

 

Green light means I can ask 
you a question, but I have to 
be quiet.

Red means I need 
to really try to 
wait.

 

Yellow means careful 
‘cause you’re kind of 
busy.
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Mami i Trinkës kishte nevojë për 
pak kohë për t’u qetësuar. Më pas 
ata flisnin për çfarë kishte ndodhur 
dhe se si ndiheshin. Së bashku bënë 
një plan. Vizatuan disa shenja që 
mami i Trinkës mund t’i vendoste 
mbi derë atëherë kur ishte e zënë 
me punë. 

Plani me shenja funksiononte më 
së miri por ndonjëherë e kishte të 
vështirë të rrinte larg mamit.

E di që është e vështirë. 
Ndonjëherë mamatë duhet 
të merren me g jëra të 
rëndësishme. 

Drita e g jelbër do të thotë 
se unë mund të pyes, por 
me zë të ulët.

E verdha do të thotë se 
duhet të bëj kujdes sepse je 
duke u marrë me punë.

E kuq ja do të thotë se 
duhet të përpiqem shumë 
që të pres.

Mami a 
mbarove?

Më vjen 
shumë 
keq.

Nuk ka problem. 
Po na ndodh të 
g jithëve. Familja 

është më e 
rëndësishme. 

Ta mendojmë se 
ç’mund të bëjmë
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At Sam’s house, they were 
also having problems. There 
were times when EVERYONE 
was in a bad mood.

Sometimes the grown-ups 
were mad at each other. 
Sam and Cal did NOT like it 
when this happened. They 
were worried. 

24

Edhe në shtëpinë e Semit po 
hasnin probleme. Në disa raste, 
TË GJITHË zg joheshin me humor 
të keq. 

Ndonjëherë të rriturit inatoseshin 
me njëri-tjetrin. Kjo NUK i pëlqente 
aspak Semit dhe Benit. Ata 
ndiheshin të shqetësuar.

27



Sam got mad too. It was 
hard to understand why 
things were so different.

His parents tried to be 
patient, but when Sam 
misbehaved, they sometimes 
didn’t know what to do.

Why can’t I go 
to school?

??? I know I’ve 
explained this 
before.

He didn’t l isten to his dad.

 

He took his brother’s toy.

 

He slammed the door.
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Edhe Semi zemërohej. E kishte 
të vështirë ta kuptonte se pse 
g jërat kishin ndryshuar kaq 
shumë. 

Prindërit e tij përpiqeshin të bënin 
durim por kur Semi sillej keq, nuk 
dinin më çfarë të bënin.

Pse s’mund të shkoj 
në shkollë?

??? Ta kam 
shpjeguar kushedi sa 
herë këtë g jë.

Ai merrte lodrat e vëllait.

Ai përplaste derën.

Ai nuk e dëg jonte babin e tij.
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After Sam misbehaved, he felt bad. His parents felt bad 
too.
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Semi ndihej keq, pasi kishte bërë një sjellje jo të mirë. Edhe prindërit ndiheshin keq.

29
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Të g jithë ishin të tendosur dhe kishin nevojë për ndihmë, ndaj menduan të bëjnë 
aktivitete të ndryshme për t’u çliruar.

Flisinin se si ndiheshin brenda trupit të tyre.
E mirëkuptonin njëri-tjetrin kur kishin nevojë të rrinin 
pak vetëm për të rifituar energ ji dhe durim.

Vraponin për ta larguar mërzinë, për t’u 
argëtuar dhe për të ndihmuar g jithsecilin të 
ndihej pak më mirë. 

Lexonin libra që i nxisnin të flisnin 
për ndjenjat që kishin.

30
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MBYLLUR POROSI

RESTORANT

VEllezErite djathit

Familjet anembanë Qytezës ishin të shqetësuara për 
arsye nga më të ndryshmet. Disa kishin të afërm që ishin 
sëmurë. Të tjerë shqetësoheshin se mos humbisnin vendet 
e punës pasi shumë biznese po mbylleshin.

Edhe pse të veg jël, fëmijët e dinin se ç’po ndodhte. 31



Sam’s mom worked in a hospital caring for people who need help. 
They were proud of the work she did, but they also worried 
about her. She told them about the different ways that she 
kept herself safe from the virus.

I don’t want 
you to go.

Will you 
be ok?

I’m sorry. I wish 
I could stay with 
all of you.

When I’m at work, 
I wear a mask and 
other protective 
gear, and I wash 
my hands a lot.
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Mami i Semit punonte në spital dhe kujdesej për ata që kishin nevojë 
për ndihmë. Fëmijët ishin krenarë për punën që ajo bënte por edhe 
shqetësoheshin për të. Ajo u tregonte disa prej mënyrave se si mbrohej 
nga virusi g jatë punës.

Nuk dua që ti të 
shkosh.

Më vjen keq. 
Do të doja të 
rrija me ju. 

Kur jam në punë, 
unë mbaj maskë 
dhe mjete të tjera 
mbrojtëse dhe i 
laj shumë shpesh 
duart. 

A do të jesh 
mirë?
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She also told them that if the virus spread more, she might need 
to stay somewhere else. Because of her job, she was around lots 
of people who had the virus. She wanted to help people, but she 
also wanted to keep her family safe. Sam knew that his mommy 
was very brave, and he wanted to be brave too, but it was hard.

I’m gonna 
be real 
sad.

 

Yep. Me 
too. 

 

ISOLATION

My kids are with 
their aunt right now. 
I miss them.

 

There are a lot more 
patients now. I’m going to 
stay in a hotel to 
keep my family 
safe from the 
virus.

I’m staying downstairs from my 
family. We work around the virus 
all day. I need to keep my family 
safe, but it’s so hard for Cal and 
Sam to understand why I’m 
keeping some distance from 
them.

 

We’re making a 
plan just in case. 

 

If I go away, 
I‘l l come 
back home 
as soon as I 
can.
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Mami u tha se nëse virusi do të vazhdonte të përhapej, ajo duhet të 
shkonte të qëndronte në një dhomë tjetër. Për shkak të punës së saj, ajo 
takonte shumë njerëz të cilët e kishin virusin. Ajo donte t’i ndihmonte njerëzit 
por dhe të mbronte familjen e saj. Semi e dinte se mami ishte shumë e 
guximshme dhe donte të ishte i guximshëm si ajo, por e kishte të vështirë. 

Motra ime po 
kujdeset për fëmijët e 
mi. Më ka marrë malli 
për ta. 

Tani që numri i 
pacientëve po shtohet, 
do të qëndroj në një 
hotel për ta mbrojtur 
familjen time nga virusi. 

Po jetoj në katin e poshtëm të shtëpisë 
kurse familja ime jeton në katin më lart. 
Ne jemi çdo ditë në kontakt me virusin ndaj 
duhet të mbroj familjen time, por Beni dhe 
Semi e kanë të vështirë ta kuptojnë se pse 
po iu rri larg. 

Do të 
mërzitem 
shumë.

Le të bëjmë një plan 
për çdo rast.

Edhe 
unë. 

Nëse unë 
largohem, do 
të kthehem 
në shtëpi sa 
më shpejt të 
mundem. 
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Sam and baby Cal didn’t l ike  
when their mom went to work, 
but their dad was there for 
them.

Their mom called them from 
the hospital. Even though she 
wasn’t with them, they were 
always in her heart.

Why did mom have to 
go? Don’t we have to 
stay home?

Look mom. I drew 
a picture of you.

Hello sweet boys. 
I love you.

Your mom helps 
people who are 
sick. They really 
need her.

 

Most people are staying 
home, but people who 
have jobs taking care of 
others or helping our 
community have to go 
to work.

 

I know you 
miss her. 
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For the parents, it really helped when they could talk to each other 
and get support. They were all juggling so many things. They talked 
about hard things, and they shared funny stories that made them 
laugh and realize they weren’t alone. They also shared recipes and 
good ideas for things to do with kids. They found they could be 
together even while keeping physical space between them.

Working while caring for 
  kids is hard. I was in the 
  middle of a call when Sam 
     bursts in crying ‘cause     
      Cal broke his toy and 
           Cal announces he 
              made a poop in               made a poop in 
               his diaper.
     .

At first I was so 
embarrassed, but 

people were so cool 
about it. They said 

we should take bets 
on who would have 

the next diaper 
change during a call . change during a call . 

We’re glad to be 
together, but it’s 
been stressful.

How’s it been at 
your place?
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Edhe pse Semit dhe Ben bebushit 
nuk u pëlqente kur mami largohej 
për në punë, për çdo g jë kishin 
babin e tyre aty. 

Mami i telefonte nga spitali. Edhe 
pse nuk i kishte pranë, i kishte 
g jithmonë në zemrën e saj. 

Pse duhet të shkojë 
mami? A nuk duhet të 
qëndrojmë brenda në 
shtëpi?

Shumë njerëz po qëndrojnë në 
shtëpi, por njerëzit që kujdesen 
për shëndetin e të tjerëve dhe 
ata që ndihmojnë komunitetin 
duhet të jenë në punë.

Mami ndihmon 
njerëzit e sëmurë. 
Ata kanë shumë 
nevojë për të.

Shiko mami, kam vizatuar 
portretin tënd.

Mirëdita djemat 
e mi të ëmbël. Ju 
dua shumë.

E di që të merr 
malli për të.
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For the parents, it really helped when they could talk to each other 
and get support. They were all juggling so many things. They talked 
about hard things, and they shared funny stories that made them 
laugh and realize they weren’t alone. They also shared recipes and 
good ideas for things to do with kids. They found they could be 
together even while keeping physical space between them.

Working while caring for 
  kids is hard. I was in the 
  middle of a call when Sam 
     bursts in crying ‘cause     
      Cal broke his toy and 
           Cal announces he 
              made a poop in               made a poop in 
               his diaper.
     .

At first I was so 
embarrassed, but 

people were so cool 
about it. They said 

we should take bets 
on who would have 

the next diaper 
change during a call . change during a call . 

We’re glad to be 
together, but it’s 
been stressful.

How’s it been at 
your place?
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Prindërit kishin nevojë të flisnin dhe të mbështesnin njëri-tjetrin. Ata po merreshin 
me shumë g jëra njëkohësisht. Kur takoheshin flisnin për g jëra të rënda por dhe 
për ndonjë histori të këndshme që i bënte për të qeshur dhe kështu kuptonin 
se nuk ishin vetëm. Ndanin dhe receta apo ide mbi aktivitete që mund t’i bënin 
bashkë me fëmijët e tyre. Kuptuan se, edhe pse në largësi, ata ishin bashkë. 

Edhe pse ndonjëherë e 
vështirë, jemi gëzuar 
që kemi qëndruar më 
shumë kohë bashkë.

Është e vështirë të punosh dhe 
njëkohësisht  të kujdesesh për 

fëmijët. Isha në mes të një 
telefonate kur Semi ia dha të qarit 
sepse Beni i prishi lodrën, ndërkohë 
që Beni deklaronte me krenari se 

kishte ndotur pelenën e tij. 

Në fillim ndjeja 
shumë turp por 

të tjerët treguan 
mirëkuptim. Madje, 

filluam të mendojmë 
të vendosim bast se 
cili prej fëmijëve tanë 
do të kishte nevojë i 

pari për t’ia ndërruar 
pelenat g jatë një 

telefonate. 

Si kanë shkuar g jërat 
andej nga ju? 
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All over Littletown families did things to keep their community safe 
from the virus. They supported each other and found ways to help 
the kids. 

Look mom, 
Sam drew me 
a picture.

 

We’re going to the store. 
Can we get you anything?

 

That’s so 
kind of 
you. 
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Familjet e Qytezës bënin g jëra që ta mbronin komunitetin nga virusi. Ata 
mbështesnin njëri-tjetrin dhe g jenin mënyra për të ndihmuar fëmijët. 

Do te shkojmë në dyqan. A 
mund t’ju marrim diçka?

Sa të 
sjellshëm 
jeni.

Shiko mami, Semi 
ka vizatuar diçka 
për mua.

All over Littletown families did things to keep their community safe 
from the virus. They supported each other and found ways to help 
the kids. 

Look mom, 
Sam drew me 
a picture.

 

We’re going to the store. 
Can we get you anything?

 

That’s so 
kind of 
you. 

33
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They spent time together and tried to get back to simple routines, 
l ike making food and eating together. 

And so did small ones.

 

Big families ate together.
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Kalonin kohë bashkë dhe përpiqeshin të ktheheshin tek zakonet e thjeshta të tilla 
si gatimi dhe ngrënia e vakteve së bashku.

Familjet e mëdha hanin vaktet bashkë.

Edhe familjet e vogla.
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They tried to have regular 
schedules.

And they found new things 
that they liked to do 
together.

One more story 
and then it’s 
bedtime.

I love puzzles.

Me too.
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Ata përpiqeshin të ruanin 
orarin ditor.

Dhe bënin g jëra argëtuese.

Edhe një tregim dhe 
pastaj është koha 
për g jumë. Më pëlqejnë lojrat 

formuese.

Edhe mua.
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They found ways to reduce their stress.

COVID-19 UPDATE

They thought about when to watch 
the news and when to turn it off. 

They gave each other big hugs.Mom, what’s 
happening?

I think we 
know about 
this. Let’s 
turn it off.

 

They danced and exercised . . .a lot!
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Gjenin mënyra për ta ulur stresin.

Shumë shpesh kërcenin dhe bënin ushtrime... 

Mami çka 
po ndodh? 

Ranë dakord se kur ishte koha për të parë 
lajme dhe kur do ta fiknin televizorin.

Më duket se e 
kemi dëg juar 
këtë informacion. 
Më mirë e fikim 
televizorin.

Përqafonin fortë njëri-tjetrit. 

PËRDITËSIM COVID-19
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They talked about their feelings and figured out what they could 
do when they were feeling sad, angry, frustrated, embarassed, or 
ashamed. They found moments of joy, calm, and victory.

37

Flisnin mbi ndjenjat që kishin dhe mendonin g jëra që mund të bënin për të kaluar 
trishtimin, zemërimin, parehatinë apo turpin. Perjetonin çaste gëzime, qetësie 
dhe fitoreje.  

Çfarë ndjen tani?

Trishtim

Parehati
Neveri

Qetësi Habi

Krenari Dashuri

Xhelozi

Frikë

Turp

Mërzi

Zemërim

Gëzim
Bezdi
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They were sad about missing special events like graduations and 
family birthdays, and they found new ways to celebrate. It wasn’t 
the same, but it was beautiful and important.

Surprise!!
Happy 
Birthday 
Trinka!!

Happy 
Birthday!!
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Ata ishin të trishtuar sepse nuk do të merrnin dot pjesë në festime të 
ndryshme, si matura, ditëlindjet por g jetën mënyra të reja për të festuar. Ishin 
ndryshe por njësoj të bukura e të rëndësishme. 

Surprizë!! 
Gëzuar 
ditëlindjen 
Trinka!!

Gëzuar 
ditëlindjen!!
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They helped others.

Thank you. This 
really helps.

I’m gonna put 
these in the 
window and 
send one to 
Nana. 

Good morning.
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Ata i ndihmonin të tjerët.

Do t’i vendos 
këto në 
dritare dhe do 
t’ia dërgoj një 
g jyshes. 

Mirëmëng jes.
Falemnderit. Kjo është me të 
vërtetë ndihmë e madhe. 
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And they clapped and sang. 
Even though they were in different places, they were together.
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Dhe duartroksinin e këndonin. Edhe pse ishin në largësi, ata ishin bashkë.
43



It would take some time. While they waited, they were grateful for 
everyone who helped those who were sick, for farmers who grew 
the food, for those who made sure stores had food and packages 
were delivered . . .

You are all so 
amazing!!

Thank you for working so 
hard to make sure we can 
shop safely and get food.

 

We’re so glad  
we’re getting 
regular food 
deliveries. 
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Do të duhej pak kohë. Ndërsa prisnin, ata ndiheshin mirënjohës për çdokënd që 
ndihmonte njerëzit e sëmurë, për fermerët që rrisnin ushqimet, për ata që 
kujdeseshin që dyqanet të kishin ushqime dhe që dorëzonin pakot ...

Jemi të gëzuar 
që po na sjellin 
rregullisht 
furnizime 
ushqimore.

Falemnderit që punoni kaq 
shumë që ne të blejmë 
ushqime në mënyrë të sigurtë. 

Jeni të 
shkëlqyer!
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. . . for teachers who helped them learn and scientists who worked 
hard to stop the spread of the il lness, for leaders who tried to 
make sure that people were taken care of,  for the many people 
who were kind and helpful. 

We are so grateful to all the workers on the frontlines. We need 
to work together to ensure that ALL are cared for. 

 

Thanks for sharing your data. I think we’re 
getting closer to having a vaccine.

 

Hi Class. I’m at home., just l ike 
you. I’m so glad to see you. I 
see you all brought a stuffie 
we can meet.

Hi Piplo!
Teacher Kris where 
are you?
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... Për mësuesit dhe për shkencëtarët që punonin fort për të ndaluar përhapjen 
e virusit, për të g jithë njerëzit të cilët ishin të sjellshëm dhe ndihmues.

Falemnderit për informacionin e ri. Mendoj se 
jemi pranë zbulimit të vaksinës. 

Jemi shumë mirënjohës për të g jithë punonjësit e linjës së parë. Kemi nevojë 
të punojmë së bashku për t’u siguruar se të g jithë kanë kujdesin e duhur.

Përshëndetje Piplo! 
Mësues Tiku, ku jeni 
tani?

Përshendetje Klasa. Edhe unë jam 
në shtëpi. Jam shumë i gëzuar që 
ju shoh. Shoh se të g jithë keni sjellë 
një lodër pellushi me vete. 
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Things are hard right now, 
and we’re here for you. 
We love you so much!!

 

They were also grateful for the many people who stayed at home 
and couldn’t work. Piplo’s family was worried about their jobs and 
having enough money for rent and food, yet, they stayed in to 
keep Littletown safe, to make sure the hospitals didn’t have too 
many sick people and the virus couldn’t spread too fast. They 
were also heroes.

I know we don’t l ike to 
ask for help, but Sam’s 
family wants to help us.

I think you’re right. 
We need help.

We can’t get a 
lot of things 
right now, l ike 
special treats.

 

We can’t work, 
so we’re 
worried 
about 
money. 

Oh, Piplo. 
We’ve all been so 
upset. I’m sorry.
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Ishin shumë mirënjohës për të g jithë njërëzit të cilët kishin qëndruar në shtëpi 
dhe nuk mundeshin të punonin. Familjarët e Piplos ishin të shqetësuar se mos 
humbisnin vendet e punës dhe nëse do të kishin mjaft para për të paguar qiranë 
e shtëpisë dhe ushqimet. Prapëseprapë ata ndejtën në shtëpi për të mbrojtur 
Qytezën, për t’u siguruar se spitalet nuk do të mbusheshin me të sëmurë dhe se 
virusi nuk do të shpërndahej aq shpejt. Edhe ata ishin heronj.

Oh, Piplo. Të g jithë 
jemi mërzitur. Më 
vjen keq.

Nuk mund të 
shkojmë të punojmë 
prandaj jemi të 
shqetësuar për 
paratë.

Tani disa g jëra nuk 
mund t’i blejmë, 
si për shembull 
embëlsirat. 

S’na pëlqen të kërkojmë 
ndihmë por familja e Semit 
dëshiron të na ndihmojë. 

Mendoj se ke të drejtë. Kemi 
nevojë për ndihmë.

Tani, është kohë e vështirë 
dhe jemi këtu për ju. Ju 
duam kaq shumë!!
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Little by little things started 
getting better. Scientists found 
ways to test for the virus. 
They developed treatments. 

Kids went back to school. 
Parents went back to work. 
They followed the new rules 
for staying safe and worked 
together to fight the virus. 

Thanks to a partnership of 
scientists from all around the 
world, we’ve made progress 
developing treatments for 
coronavirus.

It’s so good to 
see you all . 
Welcome back 
to school! !
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Gjërat filluan të përmirësohen pak 
nga pak. Shkencëtarët zbuluan 
mënyra për ta testuar virusin dhe 
zbuluan trajtime.

Fëmijët u rikthyen në shkollë. 
Prindërit u rikthyen në punë. Ata 
ndoqën rregullat e reja të mbrojtjes 
dhe g jetën disa mënyra për ta 
mposhtur virusin.

Falë bashkëpunimit të 
shkencëtarëve nga e g jithë bota 
kemi përparuar në zbulimin e një 
trajtimi për koronavirusin.

Sa mirë që ju 
takoj të g jithëve. 
Mirëseerdhët në 
shkollë!!
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It would take a while. They would have times when they would need 
to listen carefully and follow the rules to keep everyone safe from 
the virus. There would be many changes, but eventually, they would 
all go out to play.

Look, mom! We 
can play again!
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Shiko mami! Ne mund 
të luajmë përsëri.

Do të duhej pak kohë. Herë pas here ata do të kishin nevojë 
të dëg jonin me kujdes dhe të ndiqnin rregullat për ta ruajtur 
g jithkënd nga virusi. Shumë g jëra do të ndryshonin por me kalimin 
e kohës do të mund të dilnin jashtë për të luajtur.
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Good Things My Family Is Doing
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Gjëra të mira që po i bën familja ime.
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Helpers We Are Grateful For
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Personat që kanë ndihmuar e për të 
cilët ne jemi mirënjohës.
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Fighting the Big Virus:
Trinka and Sam’s Questions
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Booklet 1

Mposhtja e Virusit të Madh
Pyetjet e Trinkës dhe Semit

TRINKA dhe SEMI

Nga Chandra Michiko Ghosh Ippen dhe 
Melissa Brymer

Ilustrimet nga Erich Ippen, Jr

Më shumë informacione mbi tregimin, përdorimin e tregimit dhe ekipin që e krijoi 
tregimin mund t’i gjeni në: http://piploproductions.com/stories/trinka-and-sam/. 
Në këtë faqe interneti gjeni dhe tregime dhe burime të tjera të cilat mund t’u vijnë 
në ndihmë fëmijëve dhe familjeve për t’u shëruar kur kanë kaluar një përvojë 
stresuese ose tronditëse.

Krijimi i kësaj broshure u mbështet pjesërisht nga fonde të “Early Trauma 
Treatment Network” (ETTN) pranë Universitetit të Kalifornisë, San Francisco si 
dhe nga qendra kombëtare e  “National Child Traumatic Stress Network”, nga 
“Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), US 
Department of Health and Human Services (HHS)”.

Pikëpamjet, politikat dhe opinionet e shprehura janë ato të autorëve dhe jo 
domosdoshmërisht pasqyrojnë ato të SAMSA apo të HHS.

ETTN është një faqe interneti e National Child Traumatic Stress Network. Për 
informacione të tjera se si mund t’i ndihmoni fëmijët që kanë përjetuar ngjarje 
stresuese apo ngjarje të tjera tronditëse, drejtohuni tek faqja: nctsn.org.

Mirënjohje: Falenderime të veçanta për Beth Grady, George Grady, Melissa 
Brymer, Mindy Kronenberg, dhe Lauren Gorley për idetë dhe mendimet e tyre 
mbi këtë broshurë. 

Shënim: Kjo broshurë u krijua për t’u përdorur ose më vete ose së bashku me 
tregimin shoqërues, Mposhtja e Virusit të Madh: Trinka, Semi dhe Qyteza punojnë 
tok.
Tregimi dhe broshura shoqëruese u krijuan për të ndihmuar fëmijët e vegjël dhe 
familjet e tyre që të fillojnë të flasin për përvojat dhe ndjenjat e tyre që lidhen me 
pandeminë globale të koronavirusit.

© 2020  Chandra Ghosh Ippen. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky tregim mund 
te kopjohet dhe shpërndahet falas por nuk mund të shitet. Përmbajtja nuk mund 
të ndryshohet, përveç se me lejen me shkrim të autorit parësor (chandra.ghosh@
ucsf.edu).

Varianti 1.0. Data e publikimit 18 Prill 2020

Broshurë 1
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Note for Parents and other Caregivers

Trinka and Sam’s Questions & Worries

Booklet 2

Pyetjet dhe shqetësimet e Tinkës dhe Semit
Shënim për prindërit dhe kujdestarë të tjerë.

Trinka dhe Semi kishin shumë pyetje.

• Fëmija juaj mund të ketë disa prej këtyre pyetjeve.

• Në këtë broshurë, jemi përpjekur të përfshijmë pyetjet më të zakonshme.

• Mund të përdorni faqe të veçanta, ta përdorni broshurën si një tregim apo të 
përfshini faqe të saj ndërkohë që po lexoni tregimin Mposhtja e virusit të madh: 
Trinka, Semi dhe Qyteza punojnë tok.

• Shfletoni faqet dhe vendosni se cilat janë më të përshtatshme për fëmijën tuaj.

• Ndihuni të lirë të anashkaloni faqet që mendoni se nuk do t’i ndihmojnë fëmijët 
tuaj për shkak të mënyrës se si po ndikon virusi në komunitetin dhe familjen tuaj 
ose nëse keni biseduar tashmë për këto g jëra në familjen tuaj.

Broshurë 2
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What’s a virus?

What does it do?

There are lots of different kinds of viruses 
all over our world. Not all viruses make us 
sick, but some do.  

A virus’ #1 mission is to spread. 

Our bodies have fighters that battle viruses. 
Sometimes they beat the virus right away. Other 
times we might get a fever or a runny nose. We might 
cough or sneeze or feel really tired. These are all 
signs that our bodies are working hard to fight the 
virus. We help our bodies fight by getting lots of rest 
and drinking l iquids. 

?
Booklet 3

Si vepron virusi?

Çfarë është virusi?

Ka disa lloje virusesh anembanë botës. 
Jo të g jitha viruset na sëmurin por 
vetëm disa prej tyre.

Misioni i virusit është të shpërndahet.

Brenda trupave tanë ka disa luftëtarë 
që ndeshen me viruset. Ndonjëherë ata e 
mposhtin virusin menjëherë. Në disa raste 
kemi ethe apo rrjedhje hunde. Mund të kemi 
kollë, teshtijmë apo të ndihemi shumë të 
lodhur. Këto janë të g jitha shenja se trupat 
tanë janë duke luftuar fort me virusin. 
Duke bërë pushim dhe duke pirë lëng je, ne i 
ndihmojmë trupat tanë të luftojnë viruset.

Broshurë 3
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How do viruses spread?

Viruses travel from person to 
person through tiny drops that 
escape from our bodies when 
we’re sick, and we cough or sneeze.

?

That’s why we wash our hands 
really well when we touch things 
that might have the virus or other 
germs on them.

That’s why we try to cough and 
sneeze into our elbows. When we do 
this, the virus can’t travel to 
other people.  

Viruses can land on surfaces where they can 
live for a l ittle while. If we touch those 
surfaces while the virus is stil l active and then 
we touch our faces, we might get sick.

Booklet 4

Si shpërndahen viruset?

Viruset udhëtojnë nga personi në 
person, nëpërmjet piklave të vogëla që 
dalin nga trupi ynë kur jemi të infektuar, 
të sëmurë apo kur kollitemi dhe 
teshtijmë.

Prandaj përpiqemi të kollitemi dhe 
teshtijmë në bërrylat tanë. Po ta bëjmë 
këtë g jë, virusi nuk mund të shkojë tek 
njerëzit e tjerë.

Viruset mund të bien mbi sipërfaqet ku 
jetojnë për pak kohë. Nëse i prekim këto 
sipërfaqe ndërkohë që virusi është ende 
aktiv dhe më pas prekim fytyrën tonë, 
ne mund të sëmuremi.

Prandaj i lajmë mirë e mirë duart 
kur prekim g jëra që mund të kenë 
virus apo baktere.

Broshurë 4
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What’s coronavirus?

It’s important to get good information 
from doctors and scientists about this 
new virus. If I learn something new, I’l l 
tell you, so we can do everything we can 
to stay safe and keep others safe.

People call the virus by different names, 
Corona, Coronavirus, the Rona. Just so 
you know, it’s the same virus.

People also talk about COVID-19. This is 
the name of the il lness caused by 
coronavirus.

Coronavirus is a new virus. We’re stil l learning about it. 

Scientists have learned that some people who have 
coronavirus may not look sick. They may not be sneezing and 
coughing, but they can stil l spread the virus. 

This new coronavirus is very good at traveling and 
spreading. Right now there is no vaccine for this 
coronavirus. A vaccine protects people from getting 
coronavirus. The scientists are working on this, but 
until they find one, we all need to be very careful. ?

Booklet 5

Çfarë është koronavirusi?

Koronavirusi është një virus i ri. Ne ende nuk dimë shumë g jëra për të. 

Është e rëndësishme të informohemi 
nga doktorët apo shkencëtarët 
për këtë virus. Nëse mësoj diçka 
të re, do të ta them në mënyrë 
që ne të bëjmë g jithçka që është e 
mundur për t’u mbrojtur dhe për të 
mbrojtur të tjerët.

Njerëzit i japin virusit emra të 
ndryshëm, Korona, Koronavirus, 
Rona. Por të g jitha këto janë nofka 
për të njëjtin virus. 

Sipas shkencëtarëve, disa njerëz që janë të infektuar me 
koronavirus mund të mos dallohen se janë sëmurë. Edhe 
pse nuk teshtijnë apo kolliten, ata prapëseprapë mund ta 
shpërndajnë virusin tek të tjerët.

Ky koronavirus i ri është shumë i shkathët për të 
udhëtuar dhe për t’u shpërndarë. Për momentin 
nuk ka një vaksinë për të. Vaksina i mbron njerëzit 
që mos ta marrin koronavirusin. Shkencëtarët 
janë duke punuar për ta shpikur vaksinën dhe deri 
atëherë ne duhet të bëjmë shumë të kujdes. Broshurë 5
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Where did the new virus come from?

Remember, viruses want to spread, so they make 
copies of themselves. Sometimes when they do this, 
they change and become a new virus.

Most new viruses don’t harm people. But sometimes, 
a virus that didn’t affect people, changes into one 
that makes us sick.

This can happen in any place in our world.

No one knows for sure, but this is what 
scientists and doctors have learned.

We want to know where a virus started, so we can understand 
how quickly it is spreading. Viruses travel with people and when 
people travel, the virus can go with them and that’s how it gets 
to new places. This virus seemed to have started in Cheddarville, 
but it could have started anywhere and with anyone.

When we find a new bad virus, 
it’s important that we work 
together and share information 
across countries so that we 
fight the virus together, keep it 
from spreading, and keep 
everyone safe. ?

Booklet 6

Nuk dihet me siguri por ja çfarë thonë 
shkencëtarët dhe doktorët.

Nga erdhi ky virus?

Kini parasysh se kur viruset duan të shpërndahen, 
shumëfishohen duke prodhuar kopje të vetes. 
Ndonjëherë g jatë këtij shumëfishimi, shndërrohen 
në një virus të ri. 

Pjesa më e madhe e viruseve nuk janë të dëmshëm 
për njerëzit. Por në disa raste, një virus që nuk i 
dëmton njerëzit shndërrohet në një virus që na 
sëmur. 

Kjo mund të ndodhë në çdo vend të botës.

Ne duam të dimë ky ka filluar virusi, që të kuptojmë se sa 
shpejt po shpërndahet. Viruset udhëtojnë nëpërmjet njerëzve 
dhe kur njerëzit udhëtojnë edhe virusi udhëton me ta, duke 
shkuar në vende të reja. Ky virus mendohet se ka filluar në 
Kaçkavallas por mund të kishte filluar në çdo vend të botës.

Kur zbulojmë një virus të ri të keq, 
është e rëndësishme që ne të 
punojmë tok dhe të shkëmbejmë 
informacion nga vendi në vend në 
mënyrë që ta luftojmë virusin së 
bashku e ta ndalim që të përhapet 
duke mbrojtur kështu g jithsecilin. Broshurë 6
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Can I get coronavirus?

What will happen if I get sick?

If I get it, can I spread it to other people?

We don’t think you have coronavirus. Our family and Littletown have been doing lots of things to keep the virus 
from spreading. 

If you do get sick, we’ll take good care of you. We’ll take your temperature to check on you, and we’ll make 
you yummy soup. We’ll also think about what we can do to try to keep the virus from spreading in our family.

Sometimes when people are sick, people they live with also get sick, but that’s not their fault. It’s the viruses 
fault. ?

Booklet 7

A mund të më ng jitet mua virusi?

 Çfarë do të ndodhë nëse sëmurem?

  Nëse më ng jitet, a do ta shpërndaj tek të tjerët?

Nuk mendojmë se ke koronavirus. Familja jonë dhe Qyteza ka bërë shumë g jëra për ta ndaluar 
shpërndarjen e virusit.

Nëse sëmuresh, ne do të kujdesemi për ty. Do të të masim temperaturën dhe do të bëjmë kontrolle 
dhe do të të gatuajmë supë të shijshme. Do të mendojmë edhe se si mund ta ndalojmë shpërndarjen e 
virusit që të mbrojmë anëtarët e tjerë të familjes.

Ndonjëherë kur njerëzit sëmuren, sëmuren edhe njerëzit që jetojnë me ta por kjo nuk është për faj të 
tyre. Është faji i virusit.

Broshurë 7
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“Sorry we can’t visit.”

Well, most people feel sick for a l ittle while. They 
might cough or get a fever. They might feel tired and 
their bodies might hurt, but they usually get better, 
just l ike with all other colds and flus.

What happens to people who get coronavirus?

?

But there are some people who get very sick. 
Doctors have learned that older people, l ike Nana 
and Grandpa and people who have had big i l lnesses 
before, seem to get more sick. That’s why we called 
Nana and Grandpa to let them know we couldn’t 
visit for a while. We’re doing this to keep them safe. 

Booklet 8

Çfarë ndodh me njerëzit që e marrin koronavirusin?

“Na vjen keq që s’mund të vijmë për vizitë.”

Epo, pjesa më e madhe e tyre ndihen sëmurë për 
pak kohë. Mund të kenë kollë dhe ethe. Mund të 
ndihen të lodhur dhe mund t’iu dhembë trupi por 
zakonisht përmirësohen ashtu siç ndodh me rrufën 
apo gripërat e tjera. 

Por disa njerëz sëmuren rëndë. Doktorët na thonë se 
njerëzit e moshuar si Gjyshja apo Gjyshi dhe njerëz të tjerë 
të cilët kanë sëmundje të mëparshme, sëmuren më rëndë. 
Prandaj kemi folur në telefon me Gjyshen dhe Gjyshin për 
t’i njoftuar se për disa kohë nuk mund të shkojmë për 
vizitë në shtëpinë e tyre. Kjo g jë i mbron nga virusi.

Broshurë 8
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Sorry honey. I’m not feeling well, 
and I don’t want to give you my 
germs, so you need to stay in 
the other room and keep some 
distance from me. 

I love you.
I love you too!!

Sorry I can’t come to 
work. I’m feeling sick.

Well, if anyone is feeling sick, it’s important that they stay home and try, as much 
as possible, to not share the virus with other people.

They have to stay by themselves. We can leave food and drinks at the door, send 
them messages, and tell them how much we love them.

What do people do if they feel sick?

?
Booklet 9

Çfarë bëjnë njerëzit kur sëmuren?
Nëse dikush sëmuret, është shumë e rëndësishme që të qëndrojë në shtëpi dhe të 
përpiqet sa mundet për të mos ia ng jitur virusin dikujt tjetër.

Ata duhet të rrinë vetëm. Mund t’ua shpiem ushqimin dhe pijet tek pragu i derës, t’u 
dërgojmë mesazhe dhe t’u themi sa shumë i duam. 

Më vjen keq por nuk mund 
të vij në punë. Jam sëmurë. 

Më vjen keq zemër. Nuk po 
ndihem mirë dhe nuk dua të t’i 
ng jis bakteret prandaj duhet të 
rrish disi larg meje në një dhomë 
tjetër.

Të dua. Edhe unë të dua!!

Broshurë 9
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What happens to people who get very sick?

Nurses or doctors talk to them on the phone or come to their houses to see how they’re doing. If they need 
more help, they might tell them to go to the hospital.

Sometimes when people are very sick, ambulance workers come to help them. They might give them oxygen to 
help them breathe, and they decide if they need to go to the hospital.

Booklet 10

Çfarë ndodh me njërëzit që sëmuren rëndë?

Infermierët ose doktorët flasin me ta me telefon ose vijnë në shtëpitë e tyre për t’i vizituar. Nëse kanë nevojë 
për më shumë ndihmë, dërgohen në spital.

Kur njerëzit janë shumë të sëmurë, punonjësit e ambulancës vijnë për t’i ndihmuar. Ata mund t’iu japin oksig jen për 
t’i ndihmuar të marrin frymë dhe të vendosin nëse personi i sëmurë ka nevojë të trajtohet në spital.

Broshurë 10
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What happens to people who go to the hospital?

In the hospital there are lots of amazing, kind people. They might look strange because they’re wearing masks 
and other things to keep them safe from the virus, but they have very kind eyes and big hearts. They work very 
hard to help all the people. They give them medicine, help them breathe, and figure out the best ways to help 
them.  

A lot of people who go to the hospital get better and then go back home.

Your health is much 
better. Soon you’ll be 
able to go home.

Thank you for helping me.
I feel much better now. 
Thanks to all of you!!

Booklet 11

Çfarë ndodh me njerëzit që shtrohen në spital?

Shëndeti yt po 
përmirësohet. 
Së shpejti do të 
kthehesh në shtëpi. 

Falemnderit që më 
ndihmuat. Ndihem 
shumë më mirë tani. 
Ju falenderoj të 
g jithëve!!

Në spital ka njerëz të shkëlqyer dhe të sjellshëm. Ata mund të duken të çuditshëm pasi mbajnë maska dhe mjete të 
tjera që të mbrohen nga virusi por rrezatojnë mirësjellje dhe kanë zemër të madhe. Ata punojnë fort që t’i ndihmojnë 
të g jithë njerëzit. Iu japin ilaçe, i ndihmojnë të marrin frymë dhe g jejnë mënyrat më të mira për t’i ndihmuar të 
sëmurët.

Shumë të sëmurë që shtrohen në spital, bëhen më mirë dhe më pas shkojnë në shtëpi.

Broshurë 11
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There are some very sad and hard things happening 
right now.

I am glad that you could talk to me about this. 

I wonder how you feel knowing about this. 

?

Most people get better, but, unfortunately, some 
people have gotten so sick that the doctors and 
nurses couldn’t help them. They tried really hard, 
but the people were just too sick. Their bodies 
stopped working, and they died. Their families are 
really sad, and the doctors and nurses and all the 
people who cared about them are also sad. 

We’ll always be connected 
through our hearts and 
our memories, but we 
are so sad that they 
died and are not with us.

I wonder what you’ve heard about this?

Can people die?

Booklet 12

A mund të vdesin njerëz?

Pjesa më e madhe e njerëzve shërohen por 
fatkeqësisht disa njerëz janë aq sëmurë sa që 
doktorët dhe infermierët nuk mund t’i ndihmojnë. 
Edhe pse janë përpjekur shumë, sëmundja ka qenë 
shumë e rëndë dhe nuk kanë mundur ti shpëtojnë 
dhe ata kanë vdekur. Familjarët ndjejnë dhimbje të 
madhe. Po ashtu, doktorët, infermierët dhe të g jithë 
njerëzit e tyre të dashur ndjejnë trishtim.

Do të jemi përg jithmonë 
të lidhur nëpërmjet 
zemrave dhe kujtimeve 
tona por ndjejmë 
trishtim të madh që 
kanë vdekur dhe nuk 
janë më mes nesh.

Pyes veten se si ndihesh kur dëg jon për g jëra të tilla.

Më vjen mirë që fole me mua për këtë g jë.

Në këto kohë po ndodhin shumë g jëra të trishtueshme e 
të vështira.

Pyes veten ku mund ta kesh dëg juar këtë g jë?

Broshurë 12
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There are many things we can do to keep ourselves and others safer.  

?

What can we do, so we don’t get sick?

We can also try to keep from 
touching our faces, especially our 
nose, eyes, and mouth. This can 
keep the virus from getting into 
our bodies. If we need to touch 
our face, we should wash our 
hands before and afterwards.

Remember, we can cough and 
sneeze into our elbows and then 
wash our hands afterwards, so 
the virus can’t spread.

We can wash our hands while we sing a 
song. Viruses hate soap, and if we wash 
our hands for the full time of a song like 
the ABC’s, we’ll be virus busters.

Booklet 13

Çfarë mund të bëjmë që mos të sëmuremi?

E mbrojmë veten dhe të tjerët duke bërë disa g jëra.

Mund të lajmë duart ndërsa këndojmë. 
Viruset e urrejnë sapunin dhe nëse i lajmë 
duart aq kohë aq sa zg jat një këngë e 
tillë si ‘Qeng ji i vogël”, ne do ta shfarosim 
virusin nga duart tona.

Mund të kollitemi apo teshtijmë 
në bërryl por më pas duhet të 
lajmë duart që virusi mos të 
shpërndahet. 

Mund të përpiqemi mos ta 
prekim fytyrën tonë, sidomos 
hundën, sytë apo gojën. Nëse 
prekim fytyrën, virusi mund 
të hyjë në trupin tonë. Nëse 
duam ta prekim fytyrën, duhet 
t’i lajmë duart para dhe pas 
prekjes së saj.

Broshurë 13
?
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Cuddling is also good for our 
health. No kidding. It’s true.

And we can do things 
that are good for 
our bodies, l ike wiggle 
and exercise.

We can sleep well .

We can eat well .

We can also do things to keep our bodies healthy.

What else can we do, so we don’t get sick?

Booklet 14

Çfarë g jerash të tjera mund të bëjmë që mos të sëmuremi?

Mund të bëjmë disa g jëra që ta mbajmë trupin të shëndetshëm.

Mund të ushqehemi mirë.

Mund të flejmë 
mjaftueshëm.

Dhe aktivitete që i bëjnë mirë 
trupit tonë, si stërvitja dhe 
kërcimi.

Edhe përkëdheljet na bëjnë mirë 
për shëndetin. Nuk bëj shaka. 
Është e vërtetë.

Broshurë 14
?
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We can keep the virus from spreading by staying home and only spending time with people we live 
with.

When we go outside, we can leave lots of space between us and people we don’t l ive with. This 
way the virus can’t go from one person to the next. This way we help keep each other safe. 

Is there anything else we can do?

?
Booklet 15

Çfarë tjetër?

Mund ta pengojmë shpërndarjen e virusit duke qëndruar në shtëpi dhe duke kaluar kohë me 
njerëzit tanë. 

Kur dalim, mund të ruajmë largësi mes nesh dhe njerëzve me të cilët nuk bashkëjetojmë. Kështu 
virusi nuk mund të kalojë nga një person tek tjetri. Në këtë mënyrë e mbrojmë njëri-tjetrin.

Broshurë 15
?
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Why are some people wearing masks?

?

Different people wear masks for different reasons.

In some places they’re asking 
everyone to wear masks. 
People are following rules that 
help keep us all safe.

Some people wear a mask, and even 
sunglasses, to keep them from 
touching their mouth, nose and eyes 
while they’re outside. All these 
things can keep the virus from 
getting into their bodies.

Some people wear masks 
because they’re not feeling 
well, and they don’t want to 
spread any il lness they may 
have. They’re trying to keep 
us all safe.

Booklet 16

Disa prej tyre i veshin maskat 
pasi nuk ndihen mirë dhe nuk 
duan të shpërndajnë ndonjë 
sëmundje që mund ta kenë. 
Kështu na mbrojnë ne të tjerëve.

Disa njerëz mbajnë maska, madje 
dhe syze për të mos prekur 
padashje gojën, hundën dhe 
sytë kur janë jashtë shtëpisë. 
Të g jitha këto g jëra mund ta 
pengojnë virusin që të hyjë në 
trupat e tyre. 

Në disa vende po iu thonë të 
g jithëve që të mbajnë maska. 
Njerëzit po i ndjekin rregullat që 
të g jithë të jenë të mbrojtur.

Pse disa njerëz mbajnë maska?

Njerëzit i mbajnë maskat për arsye të ndryshme.

Broshurë 16
?
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Many people are making masks to keep themselves 
and others safe. We might see some funny masks 
when we go outside. Should we make funny masks 
for our family?

They’re now tell ing us that it’s a good idea for us all to wear 
masks whenever we go out. Masks help a lot, but they’re not 
perfect. This is why we’re stil l trying to keep distance from 
people we don’t l ive with. 

Cal won’t wear a mask because he’s a baby. Doctors say it’s  
not safe for children under age 2 to wear a mask because it 
might make it too hard for them to breathe easily.

Are we going to wear masks?

Booklet 17

A do të mbajmë dhe ne maska?

Broshurë 17
?

Na thuhet se sa herë që dalim, do të ishte mirë që të g jithë 
të mbajmë maska. Maskat na mbrojnë shumë por nuk janë 
perfekte. Kjo është arsyeja se pse ne përpiqemi të ruajmë 
edhe largësinë me njerëzit me të cilët nuk bashkëjetojmë. 

Beni nuk do të veshë maskë pasi është bebe. Doktorët thonë 
se fëmijët më të veg jël se 2 vjeç nuk mund të mbajnë maskë 
pasi mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje. 

Shumë njerëz po mbajnë maska për të mbrojtur 
veten dhe të tjerët. Kur të dalim nga shtëpia, mbase 
do të shohim ndonjë maskë argëtuese. A t’i bëjmë 
dhe ne disa maska argëtuese për familjen tonë?
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If you want, you can also cut out paper masks and tape them to their faces when they go outside.

If people in your area are wearing masks, you can draw masks on the mice in the story when they 
go outside their home. Here’s how.

Do the mice need masks?

?
Booklet 18

A kanë nevojë miushët për maska?

Nëse njerëzit në lag jen tënde po veshin maska, ti mund t’u vizatosh maska miushëve të tregimit kur ata 
dalin nga shtëpia. Ja si t’i vizatoni.

Nëse dëshiron, mund të krijosh maska prej letre dhe t’ua ng jisësh në fytyrë kur ata dalin jashtë shtëpisë.

Broshurë 18
?



70

Your Questions and Worries

??
??

?

Trinka and Sam had lots of questions and 
worries. What questions and worries do you 
have?

Booklet 19

Broshurë 19
?

Pyetjet dhe shqetësimet tuaja

Trinka dhe Semi kishin shumë pyetje 
dhe shqetësime. Çfarë pyetjesh apo 

shqetësimesh ke ti?
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Fighting the Big Virus:
Parent Guide

Mposhtja e virusit të madh
Udhëzues për prindërit
Broshurë shoqëruese e tregimit

Mposhtja e virusit të madh
Trinka, Semi dhe Qyteza punojnë tok
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Qëllimi i tregimit është të ndihmojë fëmijët të përballen me frikën dhe 
shqetësimet e tyre në lidhje me COVID – 19. Siç jepet dhe në tregim, mund ta 
ndihmoni fëmijën tuaj duke i bërë të ditur se ju keni dashuri për të dhe të flisni 
me të për gjërat që po bëni që familja të jetë e mbrojtur dhe e shëndetshme.

MËNYRAT SE SI MUND TË PËRDORET KY TREGIM:
1.  Shfletojeni librin vetë, në mënyrë që të njiheni me përmbajtjen e tij. 
• Vendosni nëse ka faqe të cilat nuk dëshironi t’ia lexoni fëmijës.
• Libri përshkruan përvoja nga më të ndryshmet që lidhen me pandeminë 

e COVID-19. Në varësi të moshës së fëmijës tuaj, ju mund të zgjidhni 
të kufizoni ekspozimin ndaj përvojave për të cilat fëmija nuk ka dijeni.

• Sidoqoftë, përfshirja e të gjitha faqeve mund të ndihmojë që fëmija juaj 
të krijojë empati për të tjerët.

2. Shfletoni broshurën shoqëruese “Pyetjet e Trinkës dhe Semit”. 
• Broshura përfshin pyetje që fëmija juaj mund të ketë në lidhje me virusin 

ose ndryshimet që po ndodhin në qytetin tuaj. 
• Shfletoni faqet dhe vendosni cilat prej tyre do të përdorni me fëmijën 

tuaj.
• Ju mund ta lexoni këtë broshurë si tregim më vete ose ta përfshini si 

pjesë të këtij tregimi (ndërmjet faqeve 6 dhe 7).
3. Lexoni dhe flisni për këtë libër me fëmijën tuaj.
• Ndiqni ritmin e fëmijës
• Disa fëmijë mund të duan të ndalojnë dhe të flasin për diçka që lexojnë 

në faqet e librit. Lejojini të ndalojnë. Kjo është mënyra se si ata fillojnë 
të shprehin përvojat e tyre, mënyrën si ndihen dhe atë çfarë mbajnë 
mend. 

• Disa fëmijë mund të shqetësohen gjatë leximit të librit dhe mund të kenë 
nevojë të bëjnë pushim. Kjo është diçka e zakonshme. Në këtë rast 
mund t’i thoni diçka të tillë: “është mirë të bëjmë pak pushim. Ne mund 
t’i kthehemi tregimit, kur të duash ti”.

4. Përdoreni si libër për ngjyrosje.
• Ngjyrosja është një aktivitet argëtues dhe qetësues që i lejon fëmijët të 

ndjekin ritmin e tyre dhe u mundëson diçka për të bërë. 
• Mund të shtoni maska për fytyrën (shihni broshurën për udhëzime).
• Fëmijët mund të përdorin ngjyra të ndryshme për ndjenja të ndryshme. 

Për shembull, kur Trinka dhe Semi (ose prindërit e tyre) janë të zemëruar, 
ata mund të ngjyrosin me të kuqe. Kur ata janë të trishtuar, ata mund 
ta ngjyrosin me blu. Kur janë të frikësuar ose të shqetësuar, ata mund 
të zgjedhin një ngjyrë për frikën dhe t’i ngjyrosin faqet “e frikshme” me 
atë ngjyrë. Kjo gjë do ta ndihmojë fëmijën të mendojë rreth ndjenjave 
të ndryshme.

• Ndërkohë që fëmijët ngjyrosin ata shpesh fillojnë të flasin rreth mendimeve 
ose ndjenjave të tyre.

• Disa fëmijë mund të duan të bëjnë shkarravina në faqe të caktuara 
për të treguar se sa të zemëruar janë ose sa shumë do të donin që 
diçka mos të ndodhte. Kjo është një mënyrë e mirë për të shpalosur 
ndjenjat. Ata mund të jenë të mërzitur me virusin dhe të përdorin një 
faqe nga broshura Trinka dhe Semi për të treguar këtë ndjenjë. Ata 
mund të shqetësohen që këndi i lojërave është i mbyllur ose kur njerëzit 
e familjes janë të zemëruar dhe i përdorin ato faqe për të ndarë dhe 
shprehur ndjenjat e tyre. 

5. Përdore tregimin për të folur mbi atë çfarë ndodhi me familjen tuaj gjatë 
pandemisë së COVID-19.

• Gjërat e mira që ju kaluat si familje.
• Momentet e bukura që ju jeni duke kaluar si familje.
• Disa nga sfidat që ju keni kaluar.
• Mënyrat se si po e ndihmoni shoqërinë.
• Mënyrat se si shoqëria po ju ndihmon.

6. Tregimet janë të rëndësishme për fëmijët e vegjël. Ato ndihmojnë për të 
kuptuar se ç’po ndodh. 

7. Tregimet mund të krijojnë hapësirë për biseda të cilat janë të vështira por të 
rëndësishme.

• Kur ia lexoni tregimin fëmijëve, ata do ta dinë nëse është mirë të flasin 
për atë cfarë po ndodh dhe të bëjnë pyetje. 

• Kur fëmijët ju bëjnë pyetje, përgjigjuni me fjalë të thjeshta. 
• Shumë familje kanë përjetuar stres të lartë në lidhje me COVID-19, 

përfshirë stresin ekonomik dhe të punuarit ndërkohë që u duhej të 
kujdeseshin gjatë gjithë kohës për fëmijët. Nëse fëmija ju ka parë të 
mërzitur ose të zemëruar, flisni për këtë gjë pasi dhe ju do të ndiheni më 
të qetë. Është mirë të pranoni se ju ishit të zemëruar, të frikësuar ose 
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të mërzitur. Ndihmojeni fëmijën të shohë se tani jeni më mirë dhe ju jeni 
i/e fortë dhe se do të bëni gjithçka që mundeni për të mbrojtur familjen. 
Gjithashtu, mos harroni të pushoni ndopak gjatë kësaj kohe stresuese. 

• Duke biseduar me ju, ata mund të kenë mundësinë të flasin për ndjenja 
të vështira. Kur fëmijët kanë mundësinë të flasin në vend që t’i  shfaqin 
ndjenjat nëpërmjet sjelljeve, shpesh sjellja e tyre përmirësohet. 

• Për të nxitur fëmijët që të fillojnë të flasin, pyetini ata se çfarë mbajnë 
mend dhe nëse janë ndjerë ndonjëherë ashtu sic u ndjenë Trinka dhe 
Semi. Tregojuni atyre se edhe ju jeni ndjerë të frikësuar dhe jini të hapur 
për t’iu përgjigjur pyetjeve të tyre. 

• Ndonjëherë kur fëmijët nuk ndihen gati për të folur për ndjenjat, mund 
t’i shprehin ato duke folur se si u ndjenë dhe u sollën personazhet e 
tregimit. Nëse vini re ngjashmëri midis sjelljeve dhe ndjenjave të Trinkës 
dhe Semit dhe ndjenjave dhe sjelljeve të fëmijës tuaj, ju mund ta orientoni 
bisedën tek ato pjesë të tregimit. Për shembull: 

o Semi është i zemëruar me babanë e tij pasi nuk e kupton pse nuk 
mund të shkojë sërish në shkollë. Fëmijët e vegjël shpesh mërziten 
me prindërit e tyre kur rutinat ndryshojnë. Ata mund të kryejnë sjellje të 
këqija, gjë që i bën të ndihen keq me veten e tyre. Është e rëndësishme 
që prindërit e tij të kuptojnë se Semin e merr malli për miqtë dhe 
mësuesit e tij. Po ashtu, stresi i të qëndruarit brenda është duke u 
grumbulluar në trupin e tij. Ashtu si për prindërit e Semit, edhe ju mund 
ta shihni të dobishme të identifikoni mënyrat se si fëmija juaj mund të 
përballojë këtë zhgënjim, si për shembull etiketimi i ndjenjave, stërvitja, 
bërja e ushtrimeve të frymëmarrjes dhe pasja e mirëkuptimit tuaj. 

o Gjatë këtyre kohëve sfiduese, Trinka është më e ngjitur pas të tjerëve. 
Është e vështirë për fëmijët e vegjël të shohin kaq shumë ndryshime në 
rutinën e tyre shtëpiake dhe në komunitetin e tyre. Kur fëmijët ë vegjël 
shohin se të rriturit shqetësohen, edhe ata shqetësohen. Edhe pse 
Trinka është e mbrojtur dhe e shëndetshme, ajo mund të shqetësohet 
për atë që mund të ndodhë në të ardhmen, duke dëgjuar edhe njerëzit 
përreth që po sëmuren. Mbështetja e nënës së saj dhe sigurimi i një 
rutine që përfshin aktivitete të veçanta, sqarimin e rregullave dhe durimi 
e ndihmuan Trinkën të ndihej më mirë. 

o Edhe Beni, i cili është foshnjë, mund të ndikohet nga ndryshimet në 

rutinën e familjes apo nga reagimet e anëtarëve të familjes në situata të 
ndryshme. Frika dhe shqetësimi janë ngjitëse, por fatmirësisht, kështu 
janë edhe çastet e qetësisë dhe të qeshurat. 

8. Nëse fëmijët tuaj duken të shqetësuar, ose të trishtuar, mund t’i ndihmoni 
duke folur mbi ndjenjat e Semit, Trinkës, Benit, apo dhe të Zhuzhusë që ata 
të fillojnë të flasin për ndjenjat e tyre.  

9. Përdorni tregimin për të filluar (ose vazhduar) të flisni me fëmijët tuaj për 
viruset. Mos harroni broshurën, Pyetjet e Trinkës dhe Semit e cila mund të 
ndihmojë për orientim të këtij diskutimi.

GJËRAT KYÇE PËR T’U  MBAJTUR MEND: 
• Do të përballemi me ndryshime rutine dhe mungesë paparashikueshmërie 

për një kohë të gjatë. Mundohuni të jeni të durueshëm me veten dhe 
familjen tuaj.

• Ndihmoni familjen tuaj të krijojë një rutinë të re gjatë pandemisë. Përveç 
kohës së vakteve dhe gjumit, rutina juaj mund të përfshijë kohë mësimi, 
kohë loje dhe kohë për aktivitete familjare. Sigurohuni që secili anëtar i 
familjes të ketë dhe pak kohë për t’u qetësuar dhe pushuar.

• Fëmijët e vegjël shpesh nuk munden të shfaqin mirëkuptim për atë që 
po ndodh. Ata e shfaqin shqetësimin përmes sjelljeve. Trinka dëshironte 
që ta mbanin në krah. Semi merr lodrën e vëllait të tij dhe përplas derën. 
Disa fëmijë ndjejnë dhimbje stomaku.

• Fëmijët reagojnë në mënyra të ndryshme. Trinka është e shqetësuar 
dhe ajo bëhet e ngjitur. Semi është i shqetësuar dhe ai bën sjellje të 
pakontrolluara.

• Megjithëse fëmijëve mund t’u duhet të ndahen për ca kohë nga miqtë 
e tyre, ndihmojini që ata të gjejnë mënyra për t’u lidhur me njëri-tjetrin. 
Trinka gatoi një tortë djathi për Semin. Semi vizatoi një shënim në 
trotuarin ku do të kalonte Trinka.

• Fëmijëve të vegjël mund t’iu shtohet frika në lidhje me shëndetin e 
prindërve. Semi dhe Beni kishin nevojë që mamaja t’i siguronte se 
ajo po e mbronte veten e saj. Babait iu desh të bënte disa sqarime të 
mëtejshme se pse mami duhej të largohej nga shtëpia.

• Nëse ndodhin ndryshime në oraret tuaja, mundohuni t’i tregoni fëmijëve 
pse dhe si mund t’ju kontaktojnë. Semi dhe Beni kishin nevojë ta dinin që 
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nëna e tyre mund të qëndronte larg shtëpisë dhe se mund të bisedonin 
me të me video.

• Në tregim, prindërit janë të mërzitur dhe të bezdisur me sjelljen e fëmijëve 
të tyre, por ata përpiqen të kuptojnë pse fëmijët e tyre po sillen në këtë 
mënyrë.

• Prindërit u mërzitën dhe me njëri-tjetrin, gjë që e rriti shqetësimin e 
fëmijëve. Gjeni mënyra për t’i dhënë njëri-tjetrit hapësirë dhe mënyra 
të mundshme për zgjidhjen e problemeve dhe konflikteve pa praninë e 
fëmijëve tuaj.

• Mbani parasysh se fëmijët janë gjithmonë duke mësuar, jo vetëm abcënë 
e tyre, por dhe mbi ndjenjat dhe marrëdhëniet. Kur ata shqetësohen 
ose kur na shohin të mërzitur, ata po mësojnë për zemërimin. Cilat 
gjëra na bëjnë të zemërohemi? Çfarë bëjmë kur jemi të zemëruar? Si 
i rregullojmë marrëdhëniet pas momenteve të zemërimit? Mendoni se 
çfarë do të dëshironit ju që ata të mësojnë për zemërimin. Ndonjëherë 
si prindër ne i ndihmojmë fëmijët tanë të mësojnë gjëra të ndryshme nga 
ato që mund të kemi mësuar kur ne ishim vetë të vegjël.

• Edhe kur fëmijët janë të frikësuar, të zemëruar ose të trishtuar, nuk është 
mirë që ata të sillen në mënyrë të dhunshme - vendosja e kufinjve për 
fëmijët tuaj do t’i ndihmojë ata të ndjehen të sigurt.

• Fëmijët e vegjël përsërisin pa pushim të  njëjtat pyetje. Kjo nuk ndodh 
sepse ata harrojnë përgjigjen që i keni dhënë por sepse kjo është 
mënyra e tyre e të mësuarit mbi atë që ka ndodhur dhe e të kuptuarit 
të ndodhisë. Ata kanë nevojë që ju t’i përgjigjeni të njëjtës pyetje, me 
durim dhe dashuri.

• Fëmijët nuk do të marrin dot pjesë në ngjarje të rëndësishme për ta  
(p.sh. diplomimet, aktivitete sportive, festat e ditëlindjeve). Mirëkuptoni 
zhgënjimet e fëmijëve tuaj e mundohuni të gjeni zgjidhje të ndryshme për 
t’i shtyrë apo për t’i kryer në mënyra të tjera. Për ditëlindjen e Trinkës, 
familja e saj ia uroi ditëlindjen nëpërmjet videos ndërsa Semi nga dritarja 
e tij dhe ajo hëngri tortën e saj të preferuar.

• Diskutoni me fëmijët tuaj mënyra të ndryshme se si komuniteti juaj ka 
filluar të rihapet. Flisni për kohën kur shkollat do të rihapen, kur do të 
mund të luajnë në kënd lojërash dhe kur mund të dalin të luajnë me 
miqtë e tyre më të mirë. Fëmijët mund të kenë pyetje të mëtejshme në 

lidhje me masat mbrojtëse gjatë këtyre ndryshimeve. Ndihmojini ata të 
kuptojnë se pse këto veprimtari janë tashmë të lejueshme.

• Ndihmojini fëmijët tuaj të kenë njohuri për personat ndihmës të 
komunitetit si dhe rolet e ndryshme të tyre. Falenderimi për këta 
individë mund të frymëzojë fëmijët që të duan të ndihmojnë të tjerët 
në të ardhmen. Falënderoni gjithashtu fëmijët tuaj për mënyrat se si i 
kanë ndihmuar të tjerët. 

MENDONI PËR FËMIJËN TUAJ
• A është sjellë ndryshe fëmija që prej pandemisë?
• Çfarë e shqetëson fëmijën tuaj?
• Si e dalloni kur fëmija juaj ndihet i shqetësuar?
• Si sillet zakonisht fëmija juaj kur është i tensionuar apo i shqetësuar?
• Çfarë mund të bëni ju së bashku me fëmijën për ta ndihmuar atë të 

ndihet më mirë?

MËNYRAT SE SI MUND TË NDIHMONI FËMIJËN TUAJ 
• Ndihmoni fëmijën tuaj  duke biseduar mbi atë cfarë po ndodh. Korrigjoni 

çdo informacion të pasaktë ose keqkuptime që mund të kenë.
• Ndihmoni fëmijën tuaj të identifikojë ndjenjat që mund të ketë, dhe bëjini 

të ditur se është e zakonshme të ndjehet ashtu. Posteri i Trinkës dhe 
Semit mund t’ju vijë në ndimë. Ju mund të shkarkoni një kopje falas nga 
faqja e internetit:https://piploproductions.com. 

• Ndihmoni fëmijën tuaj të ndjehet i sigurt. Përqendrohuni tek siguria 
psikologjike (si ndihet fëmija juaj) dhe siguria fizike aktuale (sa njerëz 
janë të sëmurë në komunitetin tuaj, si mund ta parandaloj që familja ime 
të sëmuret). Diskutoni se çfarë po bën familja juaj që të gjithë të jenë të 
mbrojtur (p.sh., larja e duarve, fshirja e sendeve ushqimore, veshja e 
maskave, qëndrimi në shtëpi).

• Fëmijët e vegjël ndjehen të sigurt kur i mbani në prehër.
• Fëmijët ndjehen të sigurt kur ndjekin rutina të parashikueshme (vakte të 

rregullta, orare dhe rregulla të qëndrueshme) dhe kur e dinë se çfarë do 
të ndodhë më pas.

• Kufizoni ekspozimin e fëmijës suaj ndaj informimeve mediatike mbi 
COVID-19.
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• Shpërqendrojeni fëmijën tuaj me aktivitete të ndryshme për t’a mbajtur 
ata të zënë, për t’a ndihmuar të shkarkojë energji dhe për t’a qetësuar.

• Ndihmojeni atë të qëndrojë i/e lidhur me të afërmit, miqtë, mësuesit dhe 
fqinjtë.

• Nëse mundeni, ndihmojeni atë të bëjë diçka për dikë në nevojë (p.sh., 
dërgoni një kartolinë, blerja e ushqimeve, gatimi i ëmbëlsirave). Ndihma 
për të tjerët, do t’a ndihmojë atë të ndjehet më mirë.

MËNYRAT PËR TË  NDIHMUAR VETEN
• Të rriturit përballen tashmë me shumë burime stresi – përpjekja për të 

mësuar fëmijët dhe për t’i argëtuar, xhonglimi i punëve, shqetësimi për 
financat dhe përkujdesi që të gjithë të jenë të mbrojtur. Ju mund të 
ndjeni frikë dhe trishtim, zemërim apo të keni ndjenja faji për gjithsa po 
ndodh.

• Merrni  frymë ngadalë për ta qetësuar veten. Mbushuni  me frymë 
qetësisht dhe shfryjeni ngadalë (dyfish më gjatë se mbushja me frymë).

• Sigurohuni që të gjeni mënyra të përditshme për t’u kujdesur për veten 
tuaj. Praktikoni pushimin/gjumin e mirë, vaktet e shëndetshme dhe 
stërvitjen. Çfarë ju ndihmon të ndiheni të qetë? Çfarë ju gëzon? Gjeni 
një aktivitet praktik për ta bërë çdo ditë.

• Gjeni mënyra për t’u lidhur me miqtë, familjen dhe kolegët. Eshtë e 
dobishme të flasësh me persona të tjerë që po kalojnë të njëjtën situatë. 
Së bashku mund të shkëmbeni mënyrat se si po i përballoni  problemet.

• Lejojani vetes ndjenjën e trishtimit dhe pikëllimit.
• Për shqetësime të mëdha (p.sh., papunësia), përpiquni të merrni 

parasysh hapa të vegjël për të filluar përballjen me këtë problem. Për 

shembull, deklarimi i papunësisë tek institucionet përkatëse, informimi 
mbi ndihmat ushqimore që ofrohen në komunitet, kontaktimi i eprorit 
tuaj për të shqyrtuar mundësinë e rikthimit në punë).

• Qëndroni të informuar por kufizoni mbulimin e mediave COVID-19.
• Jini të durueshëm me veten pasi për momentin mund të mos ndiheni si 

prindi më i mirë, më i përpiktë apo si prindi që merr përsipër t’i zgjidhë 
të gjitha gjërat që duhen bërë. 

BURIME SHTESË 
Në shqip:
Informacion gjithëpërfshirës mbi COVID-19 nga Instituti i Shëndetit Publik 

https://infocoronavirus2019.al/
Seri me artikuj në lidhje me aspekte të ndryshme të COVID-19 dhe ndikimit 

në shëndetin psikologjik mund t’i lexoni në: https://www.nukjevetem.al/
blog/

Në anglisht
• NCTSN.org  Informacion mbi fëmijët, katastrofat, urgjencat e shëndetit 

publik dhe trauma.
• NCTSN aktivitete të thjeshta për familjet gjatë COVID-19 
•  Ndihma për fëmijët me ngjarje traumatike ose pikëllim traumatik në 

lidhje me COVID-19 
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