
Blerinda Idrizi| Day 2 | Breakout 3

EUROPEAN INSTITUTE FOR 
GENDER EQUALITY



TEN SENTENCES
DHJETË FJALI

To a woman who possesses the necessary 

qualifications, nursing offers a life of unusual 

interest and usefulness. She will have limitless 

opportunities to improve herself and to help 

others. 

Për një grua që posedon kualifikimet e nevojshme, 

infermieria ofron një jetë jashëzakonisht interesante 

dhe të dobishme.  Ajo do të ketë mundësi të 

pakufishme për të përmirësuar veten dhe për të 

ndihmuar të tjerët. 

Each laboratory assistant must perform the 

experiment at least once before he teaches it to 

the class. 

Çdo asistent laboratori duhet të kryejë eksperimentin 

të paktën një herë para se ta mësojë atë në klasë. 

The priest asked, "Are you ready to love and 

honour each other as man and wife for the rest of 

your lives?" 

Prifti pyeti: "A jeni gati ta doni dhe nderoni njëri -

tjetrin si burrë e grua për pjesën tjetër të jetës tuaj?" 

No matter how busy he is, a pilot should take the 

time to thank the stewardesses at the end of 

every flight. 

Pavarësisht se sa i zënë është ai, një pilot duhet të 

marrë kohë për të falënderuar stjuardesat në fund të 

çdo fluturimi. 

My grandparents' days consist of waiting by the 

window for someone to come up the walk--

whether friend, mailman or salesman. 

Ditët e gjyshërve të mi konsistojnë në pritjen nga 

dritarja që dikush të dalë në shëtitje-qoftë mik, 

postier apo shitës. 



The female lawyer conceded that her client was 

no Mother Teresa. 

Avokati femër pranoi se klientja e saj nuk ishte 

Nënë Tereza. 

In some cases, if your insurance has been slow 

in paying and your doctor has his lab work done 

away from his office, you may receive a bill from 

a laboratory you have never heard of. If this 

happens, call your doctor's billing secretary and 

ask her to tell you exactly what the bill is for. 

Në disa raste, nëse sigurimi juaj ka qenë i 

ngadalshëm në pagimin e tij dhe mjeku juaj e ka 

kryer punën e tij laboratorike jashtë zyrës së tij, ju 

mund të merrni një faturë nga një laborator për të 

cilin nuk keni dëgjuar kurrë. Nëse kjo ndodh, 

telefononi sekretaren e faturimit të mjekut tuaj dhe 

kërkoni që ajo t'ju tregojë saktësisht se për çfarë 

është fatura. 

Though occasionally she may be called on to 

help others in the office, a secretary should take 

orders only from the manager she supports. 

Megjithëse herë pas here ajo mund të thirret për të 

ndihmuar të tjerët në zyrë, një sekretare duhet të 

marrë urdhra vetëm nga menaxheri që ajo 

mbështet. 

The beginning student should spend his time 

becoming familiar with primary rather than 

secondary texts, with classics rather than with 

books about classics. 

Nxënësi fillestar duhet ta kalojë kohën duke u 

njohur me tekstet parësore dhe jo dytësore, me 

klasikët dhe jo me librat për klasikët. 

The shift from animal and muscle power to 

machine power was a major achievement for 

man.

Kalimi nga fuqia e kafshëve dhe muskujve në fuqinë 

e makinerisë ishte një arritje e madhe për njeriun.
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“Ti edukojmë vajzat se s’ka rëndësi Audi”, analisti reagon pas kritikave: 

S’dini të lexoni

“Ti edukojmë vajzat se s’ka rëndësi Audi", analisti reagon pas kritikave: 

S’dini të lexoni - Abc News

“E vërtetë se ne duhet të angazhohemi shumë për edukimin e djemve në

këtë shoqëri, veçanërisht për respektin ndaj gjinisë femërore dhe t’i

shembim stereotipet patriarkale”, thotë ai.

Megjithatë, Pozhari e ka bërë një koment tjetër, duke thënë se “vajzave

duhet të rikujtojmë se nuk është me rëndësi vetura që po e nget një

djalë.

“Por, po aq e rëndësishme është që edhe vajzave duhet rikujtuar sa më

shpesh se nuk është me rëndësi vetura Audi A8, por gomari që e nget

atë”, thotë Pozhari.

https://abcnews.al/ti-edukojme-vajzat-se-ska-rendesi-audi-analisti-reagon-pas-kritikave-sdini-te-lexoni/
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Kundër deklaratës së Pozharit dolën shumë komentues në rrjetet

sociale. Ndërsa Pozhari i kërkon organizatës QIKA që të mësohen ta 

lexojnë atë që ai e shkroi në Facebook.

“Qikave” që nuk dinë të lexojnë! Ka kohë që për cilindo qëllim deklarimet

e mia mundohen t’i devijojnë. Në mungesë të kundëragrumenteve

përpiqen të më bëjnë shënjestër. Më duhet ta potencoj: Unë kam thënë

atë që kam shkruajtur, e jo atë që doni ta lexoni ju!

Fillimisht, mësohuni ta lexoni atë që është shkruajtur, e jo atë që ju

mendoni se është thënë!”, ka shkruar Pozhari.

Duke u fokusuar mbi tekstet e shkëmbyera mes debatuesve, jepni 

mendimin tuaj se si mund të shndërrohen në mesazhe pozitive.


