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Schaffhausen, 19. Mars 2020

Coronavirus – ofertë për kujdesin e fëmijëve në kantonin e Shafhausenit nga
Parashkollorja klasa 1 deri në klasën e 6
Të nderuar kujdestar ligjorë
Këshilli Federal ka vendosur nga dita e hënë, 16 Mars 2020, dhe së paku deri më 19 Prill 2020 të
mos mbahet mësim i rregullt në shkollë. Kantonet duhet të kujdesen për ofertat e nevojshme të
përkujdesit të fëmijëve, që nuk kanë mundësi të jenë nën përkujdesje private. Këshilltari i
qeverisë i kantonit të Shafhausenit u përmbahet udhëzimeve të Federatës.
Në frymën e solidaritetit të përgjithshëm dhe përgjegjësisë të perbashkët, ju bëjmë thirrje që -në
rast se keni mundësi – të kujdeseni për fëmijët në shtëpi( por pa përfshirjen e gjyshërve)
Oferta për kujdesi
Kitas, Krippen dhe Hortet( Përkujdes ditor) do të punoj pakufizime. Fëmijët të cilët kanë qenë nën
përkujdesin e tyre, oferta e tyre qëndron edhe më tutje në disponim.
Risia është që në të gjitha shkollat, do të organizohet një Përkujdesje - Urgjente. Oferta e
përkujdesit është e planifikuar për të gjithë fëmijët – veçanërisht për nxënësit dhe nxënëset e
parashkollores dhe shkollës primare(fillore)-, prindërit e të cilëve nuk munden të kujdesen në
shtëpi, pasi që duhet të punojnë, për shembull në shërbimin shëndetësor, policor, apo në ndonjë
fushtë tjetër të punës, e cila është thelbësore për furnizimin e popullatës.
Kjo ofertë duhet të shfrytëzohet vetëm në rast se nuk keni mundësi tjetër për të organizuar
kujdesin e fëmijëve tuaj.
Në qoftë se patjetër ju nevoijtet përkujdesi i fëmijëve brenda ditëve të shkollës, ju lutem plotësoni
Fletëparaqitjen përkatëse. Dërgojeni në Emailin gjegjësisht në Adresën që gjindet tek
Fletëparaqitja. Me regjistrimin e menjëhershëm jua lehtësoni planifikimin komunave. Pas
paraqitjes do të merrni konfirmimin me të dhënat e vendndodhjes të përkujdesit.
Ju(Prindërit) jeni vetë përgjegjës dhe duhet të siguroni ushqimin e fëmijës tuaj gjatë përkujdesit
ditor në shkollë- ( mëngjesin, dreken dhe diçka të vogël për mbasdite).
Ju lutemi vini re edhe informatat tjera( siç janë Përkthimet) tek faqja lokale e komunës suaj
Corona-Bildungswebseite: sh.ch/corona>Bildungswesen
Ju faleminderojm për mbështetjen tuaj gjatë kësaj situatete të jashtëzakonshme.
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