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P.O. Box 47   │   2501 CA,The Hague   │   The Netherlands   │   www.scp-ks.org   │   T +31 (0)6 249 21 036 

 

   

                                             Ndiqni faqen tonë “Aktuale” dhe kanalin YouTube  

 

Për t’u regjistruar (ose çregjistruar) në listën e marrësve të komunikatave për shtyp përmes e-mailit, ju lutemi kontaktoni në MediaKSC@scp-ks.org. 

Për informacione të mëtejshme rreth mbrojtjes së të dhënave personale në Dhomat e Specializuara të Kosovës, shihni në https://www.scp-

ks.org/sq/njoftim-privatesine  

 

Ftesë për median: Kryetarja e Dhomave të Specializuara Ekaterina Trendafilova do 

të mbajë aktivitet të Programit për Komunikim dhe Ndërgjegjësim në Gjilan 

  

Më 4 korrik 2022, Kryetarja e Dhomave të Specializuara Ekaterina Trendafilova do të mbajë takim 

me përfaqësues të shoqërisë civile në Gjilan, ku do të ndajë informacion rreth mandatit, punës dhe 

zhvillimeve aktuale në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DHSK), si dhe do t’u përgjigjet pyetjeve 

të tyre. Në takim ftohen të marrin pjesë edhe gazetarët.  

Ky takim ndërveprues organizohet në kuadër të Programit për Komunikim dhe Ndërgjegjësim të 

Dhomave të Specializuara të Kosovës. 

 

Aktivitet i Programit për Komunikim dhe Ndërgjegjësim në Hotelin Astoria në Gjilan 

4 korrik, 10:00 – 11:30  

 

Kamerat nuk lejohen, megjithatë, takimi do të transmetohet drejtpërdrejt në Youtube dhe të gjithë 

gazetarët do të marrin lidhjen në mënyrë që të kenë qasje të menjëhershme në video. Fotografitë 

e takimit do t’u vihen në dispozicion mediave të interesuara, sipas kërkesës, pas takimit. 

 

Takimi do të mbahet në anglishte, me përkthim simultan në shqipe dhe serbishte.   

 

Në takim mund të merret pjesë fizikisht ose përmes platformës Zoom në internet. Edhe 

pjesëmarrësit që do ta ndjekin takimin përmes internetit do të kenë opsionin e përkthimit simultan 

si dhe mundësinë për të bërë pyetje. 

 

Pjesëmarrja është e mundur vetëm me regjistrim paraprak 

 

Për të marrë pjesë në takim, qoftë fizikisht apo përmes Zoom, nevojitet regjistrim paraprak. 

 

Prandaj, ju lutemi përfaqësuesve të interesuar të medias të regjistrohen paraprakisht duke dërguar 

një mesazh elektronik (email) në mediaKSC@scp-ks.org para përfundimit të orarit zyrtar të punës, 

të martën, 28 qershor, në të cilin duhet të japin emrin dhe mbiemrin, emërtimin e medias, të dhënat 

e kontaktit, si dhe të bëjnë të ditur nëse dëshirojnë të marrin pjesë në takim përmes Zoom.  

https://www.scp-ks.org/sq/perditesim-ne-kohe-reale-nga-gjykata
https://www.youtube.com/channel/UCeGJ3nJkfQW5uwe5VNTHsIA?view_as=subscriber
mailto:MediaKSC@scp-ks.org
https://www.scp-ks.org/sq/njoftim-privatesine
https://www.scp-ks.org/sq/njoftim-privatesine
mailto:mediaKSC@scp-ks.org
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Ju lutemi mbani parasysh se aparatet fotografikë dhe të filmimit  nuk do të lejohen në sallë. 

 

Pasi të keni marrë email-in e konfirmimit nga DHSK-ja, emri juaj do të përfshihet në listën e të 

ftuarve dhe do të mund të merrni pjesë në takim.  

 

Ju lutemi të mbërrini më së paku 15-20 minuta përpara fillimit të takimit.  

 

KONTAKTI: Dhomat e Specializuara, Njësia për Informim dhe Komunikim me Publikun, adresa: 

mediaKSC@scp-ks.org , tel: +31(0)6 249 21 036  

 

Për më shumë informacion rreth Dhomave të Specializuara të Kosovës, shihni: www.scp-ks.org 
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