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Udhëzime për Intervistë ndjekëse M-Chat™ 

Zgjidhni pyetje bazuar në rezultatet e M-Chat. Drejtoni vetëm ato pyetje për të cilat prindi 

dëshmon sjellje që paraqet rrezik për çrregullimet e spektrit të autizmit (ASDs), dhe/ose 

ato të cilat ofruesi i kujdesit shëndetësor ka shqetësime që nuk mund t’i jenë përgjigjur 

me saktësi. 

Shënoni pyetjet e intervistës në të njëjtën mënyrë si M-CHAT. Nëse një ngec, tregon rrezik për 

ASDs. Dështimi i dy pikave kritike (pikat 2, 7, 9, 13, 14, 15) ose i ndonjë 

tresheje, duhet drejtuar një specialisti. Ju lutem vini re se dështimi në intervistën ndjekëse nuk 

diagnostifikon ASDs; tregon rritje të rrezikut për ASDs. 

Ju lutem vini re se nëse ofruesi i kujdesit shëndetësor është i shqetësuar në lidhje me ASDs, 

fëmijët duhet të drejtohen tek një specialist pavarësisht rezultatit të M-CHAT ose intervistës 

ndjekëse të M-CHAT. 

Ju lutem përdorni faqen e mëposhtme M-CHAT për të regjistruar rezultatin, pasi të përfundojë 

intervista. 



M- CHAT™ 
 
Ju lutemi shënoni pikët e pyetjeve të intervistës në këtë faqe. Pyetjet kritike janë të shënuara me të ZEZË 

dhe pikët e pyetjeve të kundërta, që do të thotë ato për të cilat rezultati i një "Po-je" tregon rrezikun për 

autizëm (11, 18, 20, 22) shënohen nga fjala I KUNDËRT. 

 

1. A kënaqet fëmija juaj nëse e lëkundni, e merrni në prehër etj?      Po     Jo 

2. A tregon interes fëmija juaj ndaj fëmijëve të tjerë?      Po    Jo 

3. A i pëlqen fëmijës suaj të ngjitet në gjëra, si p.sh, lart shkallëve?     Po     Jo 

4. A i pëlqen fëmijës suaj të luajë kukafshehthi apo hapa-dollapa?    Po     Jo 

5. A pretendon ndonjëherë fëmija juaj, për shembull, që po flet në telefon apo që  kujdeset  

për kukull apo pretendon se po bën për gjëra të tjera?      Po     Jo 

6. A e përdor ndonjëherë fëmija juaj gishtin e vet tregues, për të kërkuar diçka?    Po     Jo 

7. A e përdor ndonjëherë fëmija juaj gishtin e vet tregues për të treguar, për të shfaqur  

 interes në diçka?           Po    Jo 

8. A mund të luajë siç duhet fëmija juaj me lodra të vogla (p.sh. makina ose kuba) thjesht  

pa i futur në gojë, pa i lëkundur e pa i hedhur?        Po     Jo 

9. A sjell fëmija juaj ndonjëherë objekte tek ju (prindi) për t’ju treguar diçka?            Po    Jo 

10. A ju shikon fëmija juaj në sy për më shumë se një apo dy sekonda?     Po     Jo 

11. A ju duket ndonjëherë fëmija juaj shumë i ndjeshëm ndaj zhurmës? (p.sh., mbyll veshët)  

(E KUNDËRTA)           Po     Jo 

12. A ju buzëqesh fëmija në përgjigje të fytyrës apo buzëqeshjes suaj?     Po     Jo 

13. A ju imiton fëmija juaj? (p.sh., nëse ju bëni një fytyrë-a do ta imitojë fëmija juaj?)  Po    Jo 

14. A i përgjigjet fëmija juaj emrit të vet kur e thërrisni?      Po    Jo 

15. Nëse tregoni një lodër në dhomë, a e shikon fëmija juaj atë?     Po    Jo 

16. A ecën fëmija juaj?           Po     Jo 

17. A i shikon fëmija juaj gjërat që ju po i shihni në atë moment?     Po     Jo 

18. A bën fëmija lëvizje të pazakonta të gishtit pranë fytyrës së vet? (E KUNDËRTA)   Po     Jo 

19. A përpiqet fëmija juaj t’jua tërheqë vëmendjen ndaj aktivitetit të vet?     Po     Jo 

20. A e keni pyetur ndonjëherë veten nëse fëmija juaj është i shurdhër? (E KUNDËRTA)  Po     Jo 

21. A e kupton fëmija juaj se çfarë thonë njerëzit?       Po     Jo 

22. A i ngul sytë fëmija juaj ndonjëherë në zbrazëti apo endet pa qëllim? (E KUNDËRTA)  Po     Jo 

23. A e shikon fëmija juaj fytyrën tuaj për të parë reagimin tuaj kur përballet me diçka të 

 panjohur?            Po     Jo 

 

 

 

 

Pikë  Kritike: _________ 

Pikë Gjithsej: _________ 
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1. Ju treguat se  _________________  nuk kënaqet nëse e lëkundi, nëse e merrni në prehër etj.   

 
 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                    

 
 
 

 
 
 
  

Atëherë ai/ajo kënaqet nëse e lëkundni, apo e 

merrni në prehër? 

 Po   Jo 

Kur e lëkundni apo e mbani në prehër, si 
reagon ai/ajo? 

Qesh ose buzëqesh      Po     Jo 
Flet ose gugat      Po     Jo 
Kërkon më shumë duke shtrirë krahët    Po     Jo 
 
Tjetër (Përshkruaj):  
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….... 

Nëse JO aspak 

KALON 

Nëse PO ndonjë shembulli 

specifik 
Nëse tjetër është qartë 

një përgjigje pozitive 

KALON 

MBETET 

 Po  Po 



2. Ju treguat se  __________________ nuk tregon interes ndaj fëmijëve të tjerë. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   

Atëherë fëmija juaj tregon 
interes ndaj fëmijëve të tjerë? 

Po Jo 

A është ai/ajo i interesuar në fëmijë 
që nuk janë vëllai apo motra e tij/saj? 

Jo 

Po 

KALON 

Kur jeni te këndi i lojërave apo në supermarket, a i përgjigjet 
fëmija juaj zakonisht pranisë së një fëmije tjetër? 

Po Jo 

Po Jo 

Si përgjigjet 

fëmija juaj? 

MBETET 

Luan me fëmijë të tjerë   Po     Jo 
U flet fëmijëve të tjerë   Po     Jo 
Sjellje agresive    Po     Jo 
Vokalizon    Po     Jo 
E shikon fëmijën tjetër   Po     Jo 
I buzëqesh fëmijës tjetër   Po     Jo 
 

JO të gjithave 

Pyetini të gjitha 

Plotësoni përgjigjet e dhëna këtu – Ai/Ajo (a 
luan, flet, buzëqesh, shikon, vokalizon) më 
shumë se gjysmën e kohës? 

Jo 

Po KALON 

MBETET 

Nëse po ndonjërës 



3. Ju treguat se  __________________ nuk i pëlqen të ngjitet në gjëra, si p.sh, lart shkallëve. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   

  
Atëherë atij/asaj i pëlqen të ngjitet në gjëra? 

 

Po Jo 

KALON 

Atëherë atij/asaj nuk i pëlqen të ngjitet në gjëra? 

Po Jo 

A i pëlqen atij/asaj të ngjitet në… 
… shkallë?   Po     Jo 
… karrige?   Po     Jo 
…mobilie?   Po     Jo 
…pajisjeve të këndit të lodrave? Po     Jo 
 

Jo të gjithave Po ndonjërës 

KALON MBETET 



4. Ju treguat se  __________________ nuk i pëlqen të luajë kukafshehthi apo hapa-dollapa. 

 
 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   

Atëherë fëmijës suaj i pëlqen të luajë 
kukafshehthi apo hapa-dollapa? 

Po Jo 

KALON 

A i pëlqen fëmijës suaj ndonjë lojë që 
përfshin një këmbim para e prapa me 

një person tjetër? 

Po Jo 

Po 

Jo 

Çfarë bën ai/ajo nëse ju përpiqeni të bëni një lojë si 

kukafshehthi apo të rrihni shuplakat (apo shembulli i 

dhënë) me të? 

Buzëqesh/qesh    Po     Jo 
Shfaq gëzim me zë    Po     Jo 
Kërkon më shumë me fjalë  Po     Jo 
Kërkon më shumë pa fjalë  Po     Jo 
 

Shembuj 

Çfarë është 
më tipike? 

KALON MBETET 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart 

Refuzon të luajë    Po     Jo 
Qan     Po     Jo 
Nuk është i interesuar në ato lojëra Po     Jo 
Largohet nga situate nëse prindi fillon Po     Jo 
 

Nëse po shembujve 
prej të dyjave 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart 

Ka një 
përgjigje 

Nuk ka një 
përgjigje 



5. Ju treguat se  __________________ as nuk pretendon ndonjëherë, për shembull, që po flet në 

telefon, që po kujdeset për kukullën apo se po bën gjëra të tjera. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   

Atëherë fëmija juaj pretendon se 
luan? 

Po Jo 

A mund të më 
japësh një 
shembull? 

Jo 

A luan ai/ajo sikur? 

Po Jo 

Po 

Shtyn një makinë në një rrugë imagjinare _____ 
A vendos ai/ajo një tas loje mbi sobë apo përzien ushqim imagjinar? _____ 
Pretendon sikur po fshin apo kosit lëndinën _____ 
Ushqehet me lugë lodër apo me filxhan të zbrazët _____ 
Ushqen një kukull me ushqim të vërtetë apo imagjinar? _____ 
Pretendon se është robot, aeroplan, balerinë, po një personazh tjetër i preferuar _____ 
Vendos një figurë veprimi apo kukull në një makinë apo kamion lodër _____ 
Pretendon se po flet në telefon _____ 
 

Nëse prindi jep ndonjë 
shembull të listuar, kalon 

KALON MBETET 

Nëse prindi jep një 
shembull të listuar 

A mund të më 
japësh një 
shembull? 

Nëse jo, kërkoni shembuj 
individualë 

Nëse prindi nuk jep një 
shembull të listuar 



6. Ju treguat se  __________________ nuk e përdor gishtin e vet tregues, për të kërkuar diçka. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
                   

Po Jo 

Nëse është diçka që fëmija juaj e kërkon dhe që e ka larg, si një 
biskotë mbi tryezë, si e merr ai/ajo atë? 

Po Jo 

Pikë _____ 

Nëse ti i thua “Ma trego”, a do të ta tregojë 
ai/ajo? 

Jo Po KALON 

MBETET 

Nëse përgjigjet me ndonjërën prej 
më lart: 

E arrin objektin me krejt dorën _____ 
E drejton prindin tek objekti _____ 
Përpiqet që ta marrë objektin për vete _____ 
Kërkon për të _____ 

Atëherë fëmija juaj e përdor gishtin 
tregues për të kërkuar diçka? 

KALON 



7. Ju treguat se  __________________ nuk e përdor gishtin tregues për të treguar, për të shfaqur 

interes në diçka (Kritike). 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

Atëherë fëmija juaj e përdor gishtin e 
vet tregues për të treguar apo për të 
shfaqur interes në diçka 

Po Jo 

KALON 

Po Jo 

MBETET 

A dëshiron fëmija juaj të shoh diçka interesante si … 
   
… një aeroplan në qiell   Po     Jo 
… një kamion në rrugë  Po     Jo 
… një insekt në tokë  Po     Jo 
… një kafshë në oborr   Po     Jo 
 

Nëse Po: 

A është kjo për të treguar interes 
dhe jo për të marrë ndihmë? 

Jo 

Po 

KALON 

MBETET 

Si jua tërheq vëmendjen fëmija? A 
do t’jua tregonte me gishtin e vet 
tregues? 

Jo 

Po 

Jo 



8. Ju treguat se  __________________ nuk luan siç duhet me lodra të vogla (p.sh, makina apo kuba) 

pa i futur në gojë, pa i lëkundur apo pa i hedhur. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

Atëherë fëmija juaj di saktësisht 
si të luajë me lodra të vogla? 

Po Jo 

A mund të më jepni 
një shembull? 

KALON 

Si luan ai/ajo me 
lodra? 

Po Jo 

MBETET 

I grumbullon kubat _____ 
Bën pazëll _____ 
Luan me makina/kamionë_____ 
Luan me ndarëse formash _____ 
I vendos unazat në një shkop _____ 
I vendos filxhanët brenda njëri-tjetrit _____ 
 

KALON 

MBETET 

I vendos lodrat në gojë _____ 
I hedh lodrat _____ 
Nuk luan me lodra _____ 
I kapërdin copat _____ 
I rreshton lodrat _____ 
I mbart një lodër nëpër shtëpi _____ 
Ia ngul sytë lodrave _____ 
 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart 

Nëse po shembujve 
prej të dyjave 

Çfarë është 
më tipike? 

Ka një 
përgjigje 

Nuk ka një 
përgjigje 



 

9. Ju treguat se  __________________ nuk jua sjell ndonjëherë objektet juve (prindit) për t’ju 

treguar diçka (Kritike). 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

Atëherë fëmija jua sjell objektet 
për t’jua treguar? 

Po Jo 

KALON 

A ju sjell fëmija ndonjëherë: 

Po Jo 

Po Jo 

A është thjesht për t’jua treguar, jo për 

të kërkuar ndihmë? 

MBETET 

Një pikturë apo një lodër sa për t’jua treguar? _____ 
Një vizatim që ai/ajo e ka bërë? _____ 
Një lule që ai/ajo e ka këputur? _____ 
Një insekt që ai/ajo e ka gjetur në bar? _____ 
 

Nëse po ndonjërës 

Jo Po 

KALON 



 

10. Ju treguat se  __________________ nuk ju shikon në sy për më shumë se një apo dy sekonda. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

Atëherë fëmija juaj ju shikon në 
sy për më shumë se një apo dy 
sekonda? 

Po Jo 

Jo Po 

KALON 

Po Jo 

Po Jo 

A ju shikon fëmija 

çdo ditë në sy? MBETET 

A ju shikon në sy kur ai/ajo ka nevojë për diçka? _____ 
Kur luan me ju? _____ 
Gjatë të ushqyerit? _____ 
Gjatë ndërrimit të pelenave? _____ 
Kur ju i lexoni një tregim? _____ 

Po dy ose më shumë  Po vetëm njërës 

Një ditë, kur jeni së bashku 
gjithë ditën, a ju sheh në sy të 
paktën 5 herë? 

KALON 

MBETET 

Asnjërës 

KALON 



11. Ju treguat se  __________________ nganjëherë është shumë i ndjeshëm ndaj zhurmës. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

Atëherë fëmija juaj nuk duket 
shumë i ndjeshëm ndaj 
zhurmës? 

Jo, nuk 

është 

KALON 
A ka fëmija juaj reagim negative ndaj zhurmës së: 

(pyetni sipas nevojës)… 
Makinës larëse? _____ 
Të qarës së fëmijëve? _____ 
Fëmijëve që ulërijnë apo bërtasin? _____ 
Fshesës me korrent? _____ 
Sirenave? _____ 
Trafikut? _____ 
Përplasjes së dyerve? _____ 
Muzikës së lartë? _____ 
Ziles së telefonit apo të derës? _____ 
Vendeve të zhurmshme si supermarkete apo restorantet? _____ 
Tjetër (përshkruaj): 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Po Jo 

Çfarë është më 

tipike? 

MBETET 

Nëse PO dy apo më 
shumë, vazhdoni: 

KALON 
MBETET 

Po, është 

Si reagon fëmija juaj ndaj (listoni 
zhurmat që nuk i pëlqejnë fëmijës suaj)? 

Qetësisht mbulon veshët ___ 
Shpreh pakënaqësi me fjalë _____ 

KALON 

Bërtet _____ 
Qan _____ 
Mbyll veshët i mërzitur _____ 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart 

Nëse po shembujve 
prej të dyjave 

Nëse po vetëm 
njërës: 

KALON 

Ka një 
përgjigje 

Nuk ka një 
përgjigje 



12. Ju treguat se  __________________ nuk ju buzëqesh në përgjigje të fytyrës apo buzëqeshjes 

suaj. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

Atëherë fëmija juaj ju buzëqesh 
në përgjigje të fytyrës apo 
buzëqeshjes suaj? 

Po Jo 

KALON Çfarë e bën __________ 
të buzëqeshë ? 

Po Jo 

MBETET 

Buzëqesh kur prindi buzëqesh _____ 
Buzëqesh kur prindi hyn në dhomë _____ 
Buzëqesh kur prindi kthehet _____ 
 

KALON 

MBETET 

Gjithmonë duke buzëqeshur _____ 
I buzëqesh lodrës apo aktivitetit të preferuar _____ 
I buzëqesh rastësisht ose asgjëje në veçanti _____ 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart Nëse po vetëm prej 

shembujve më lart 

Nëse po shembujve prej të 
dyjave: 

Bëni pyetje specifike rreth shembujve 
të mëposhtëm nëse prindi nuk jep 
ndonjë 



13. Ju treguat se  __________________ nuk ju imiton (Kritike). 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

 
Atëherë fëmija juaj ju imiton? 

Po Jo 

KALON 

Po Jo 

MBETET 

A ju kopjon fëmija juaj nëse ju: …    
Nxirrni gjuhën?     Po     Jo 
Lëshoni një tingull të çuditshëm?  Po     Jo 
Përshëndetni me dorë?   Po     Jo 
Përplasni duart      Po     Jo 
Vendosni duart në gojë për të thënë  
“Shhhtttt”?     Po     Jo 
Jepni një puthje nga larg?    Po     Jo 

Nëse Po dy ose më shumë  

Nëse Po njërës apo 
asnjërës 



14. Ju treguat se  __________________ nuk i përgjigjet emrit të vet kur ju e thërrisni (Kritike). 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

Atëherë fëmija juaj i përgjigjet 
emrit të vet? 

Po Jo 

KALON 

Nëse ai/ajo nuk po bën asgjë veçanërisht të 
këndshme apo që e bën për vete, a do t’i 
përgjigjet zakonisht emrit të vet kur thërritet? 

Po Jo 

MBETET 

Ngre sytë lart _____ 
Flet apo gugat _____ 
Ndalon atë që është duke bërë _____ 

KALON MBETET 

Nuk përgjigjet _____ 
Duket se e dëgjon por e injoron prindin _____ 
Është e nevojshme që prindi t’i qëndrojë  fëmijës përballë _____ 
Përgjigjet vetëm nëse e prekin _____ 
 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart Nëse po vetëm prej 

shembujve më lart 
Nëse po shembujve 
prej të dyjave 

Çfarë është 
më tipike? 

Ka një 
përgjigje 

Nuk ka një 
përgjigje 

Po Jo 

Çfarë bën ai/ajo kur e thërrisni 
për emër? 

KALON 

Nëse prindi nuk përgjigjet spontanisht, 
bëni pyetjet e mëposhtme 

KALON 



15. Ju treguat se kur tregoni një lodër në dhomë __________________ nuk e shikon atë. (Kritike). 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

Atëherë fëmija juaj i shikon 
objektet të cilat ju ia tregoni? 

Po 

Jo 

KALON 

Nëse ju tregoni diçka, çfarë bën fëmija juaj 
tipikisht? 

Po Jo 

MBETET 

I shikon objektet _____ 
E tregon atë _____ 
E shikon dhe e komenton objektin _____  
Shikon nëse prindi e tregon dhe thotë “shiko!” _____ 

MBETET 

E injoron prindin _____ 
Shikon rreth dhomës rastësisht  _____ 
E shikon gishtin e fëmijës  _____ 
 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart Nëse po vetëm prej 

shembujve më lart Nëse po shembujve 
prej të dyjave 

Çfarë është 
më tipike? Ka një 

përgjigje 

Nuk ka një 
përgjigje 

KALON 

Nëse prindi nuk përgjigjet spontanisht, 
bëni pyetjet e mëposhtme 

KALON 



16. Ju treguat se  fëmija juaj nuk ecën. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
 

 
Atëherë fëmija juaj ecën pa u 
mbajtur? 

Po Jo 

KALON 

Po Jo 

MBETET 

MBETET 



17. Ju treguat se  __________________ nuk i shikon gjërat të cilat ju po i shihni në atë moment? 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
  

Atëherë fëmija juaj i shikon gjërat 
që ju po i shihni në atë moment? 

Po Jo 

KALON 

Po Jo 

MBETET 

Shikon objektet që ju po i shihni  _____ 
I tregon objektet me gisht  _____ 
Shikon përreth për të parë atë që ju po shihni  _____ 

KALON MBETET 

Injoron _____ 
Shikon fytyrën e prindit _____ 
 

Nëse po vetëm prej 
shembujve më lart Nëse po vetëm prej 

shembujve më lart 

Nëse po shembujve 
prej të dyjave 

Çfarë është 
më tipike? 

Ka një 
përgjigje 

Nuk ka një 
përgjigje 

Çfarë bën ai/ajo kur ju po shihni diçka? 

Nëse prindi nuk përgjigjet 
spontanisht, bëni pyetjet e 
mëposhtme 

KALON 



18. Ju treguat se  __________________ bën lëvizje të pazakonta të gishtit pranë fytyrës së vet. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
 

  
Atëherë ai/ajo nuk bën lëvizje të 
pazakonta të gishtit? 

Po Jo 

Shikon duart _____ 
Lëviz gishtat kur luan kukafshehthi _____ 
_____ 

KALON 

Ju lutem përshkruajini këto lëvizje 

Po Jo 

MBETET 

I tund gishtat pranë syve të vet _____ 
I mban duart pranë syve _____ 
I mban duart në anë të syve _____ 
I përplas duart pranë fytyrës _____ 
Tjetër (përshkruaj)  
_______________________________________________
_______________________________________________
_____ 

A ndodh kjo më shumë se dy herë në javë? 

Jo Po 

KALON 

MBETET 

Nëse po ndonjërës 
përgjigje ngelëse 

Nëse prindi nuk përgjigjet spontanisht, bëni pyetjet 
e mëposhtme 



19. Ju treguat se  __________________ nuk jua tërheq vëmendjen ndaj aktivitetit të vet. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
 

  
Atëherë ai/ajo jua tërheq 
vëmendjen ndaj aktivitetit të vet? 

Po Jo 

KALON 

Po Jo 

MBETET 

A … 
Thotë “Shiko!” apo “Më shih?” _____ 
Ju sjell një lojë apo një aktivitet për t’jua treguar (prindit) _____ 
Shikon në pritje për të marrë një lavdërim apo koment _____ 
Vazhdon t’ju shikojë nëse ju (prindi) po e shikoni _____ 

KALON MBETET 

Nëse po ndonjërës ose 
nganjëherë dy apo më shumë 

Pyetni secilin prej tyre 

Nëse po asnjërës apo 
nganjëherë njërës apo më pak 



20. A e keni pyetur ndonjëherë veten nëse fëmija juaj është i shurdhër? 

Jo Po 

Atëherë nuk e keni pyetur veten nëse 
fëmija juaj është i shurdhër? 

Çfarë ju bëri që t’ia bëni vetes këtë pyetje? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
A i ka injoruar shpesh tingujt ai/ajo? 
 
A i ka injoruar shpesh njerëzit ai/ajo? 

 

Nëse jo 
pyetjes së dytë 
dhe të tretë 

Nëse po ose 
pyetjes së dytë 
ose të tretë 

KALON MBETET 

Jo Po 

KALON 

Pyetini të  gjithë prindërit: 

A i është testuar dëgjimi fëmijës suaj? Nëse PO, cilat ishin rezultatet? 

Rezultatet _____ dëgjimi i dëmtuar _____ dëgjimi në nivel normal 

Nëse dëgjimi është i dëmtuar  > KALON 

Shënim: Nëse prindërit raportojnë se ata i kanë bërë pyetje vetes për dëgjimin e fëmijës 

vetëm si pjesë e kontrollit rutinë  > KALON 

Shënim: Pavarësisht rezultateve të testimit të dëgjimit, nëse fëmija injoron tingujt apo 

njerëzit  > MBETET 



21. Ju treguat se  __________________ nuk kupton atë që thonë njerëzit. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
 

  
Atëherë ai/ajo e kupton atë që 
thonë njerëzit? 

Po Jo 

KALON 

Kur situata i jep atij/asaj një të dhënë, a 
mund të ndjekë ai/ajo një urdhër? Për 
shembull, kur ju jeni veshur për të dalë 
dhe i tregoni atij/asaj që të marrë këpucët 
e veta... 

Po Jo 

MBETET Jo Po 

KALON MBETET 

Nëse po 

Nëse është koha e drekës dhe 
ushqimi është mbi tryezë dhe ju i 
tregoni fëmijës të ulet, a do të vijë 
ai/ajo dhe të ulet në tryezë? 

Nëse jo apo 
nganjëherë 

Kur situata nuk i jep atij/asaj 
asnjë të dhënë, a mund të 
ndjekë ai/ajo një urdhër? 
(p.sh, “ma tregon këpucën”, 
pa gjeste)? Përdorni shembuj 
të tjerë sipas nevojës: “Ma 
sill librin”; “M’i sill çelësat”. 

 Jo Po 



22. Ju treguat se  __________________nganjëherë i ngul sytë në zbrazëti apo endet pa qëllim. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
 

  
Atëherë fëmija juaj nuk i ngul 
sytë në zbrazëti apo endet pa 
qëllim? 

Po Jo 

(Nëse nuk është e thënë më lart.) a i pëlqen të ecën në anë të 
dhomës në vend që të ulet me ndonjë aktivitet? 

 

KALON 

A mund të më jepni disa shembuj të kësaj 
sjelljeje? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

Po Jo 

A e bën ai/ajo këtë sjellje (plotëso sjelljen që prindi tregon) 
shpesh – të paktën disa herë në javë? _____ 
A ecën ai shpesh në formë rrethi (jo në lojë që t’i merren 
mendtë – shpesh – të paktën disa herë në javë? _____ 

Po  
secilës 

KALON 

MBETET 

Po secilit 
shembull 

(Nëse nuk është e thënë më lart.) A i ngul fëmija 
juaj sytë në hapësirë? 

Jo Po 

Jo të dy 
shembujve 

SHËNIM (Vetëm nëse prindi 
pyet): këto sjellje duhet të 
zgjasin për të paktën disa 
minuta 

 

Jo 

Po 

Jo 
asnjërës 

A e bën ai/ajo këtë vetëm kur 
është e lodhur? 

 



23. Ju treguat se  __________________ zakonisht nuk e sheh fytyrën tuaj për të parë reagimin tuaj 

kur përballet me diçka të panjohur dhe pak të frikshme. 

 

A është kjo ende e vërtetë? 
 
 
                   
 

Atëherë ai/ajo e shikon fytyrën tuaj për 
të parë reagimin tuaj kur përballet me 
diçka të frikshme? 

Po Jo 

A ju shikon fëmija kur 
afrohet dikush i ri? 

KALON 

Nëse fëmija juaj dëgjon një 
zhurmë të panjohur apo të 
frikshme, a ju sheh ai/ajo juve 
para se të vendosë si të 
përgjigjet? 

Po Jo 

MBETET 

Çfarë bën fëmija juaj kur ndeshen me diçka 
të panjohur dhe pak të frikshme? 

Jo Po 

KALON 

Nganjëherë apo ndoshta shikon 
reagimin e prindit _____ 

Po Jo 

KALON 

Ndoshta nuk e shikon reagimin e 
prindit _____ 




