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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
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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

?



58

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
?



66

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
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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?




