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شافهاوزن 19 ،اذار 2020

فيروس كورونا
خدمات الرعاية في كانتون شافهاوزن لألطفال من الصف االول الروضة حتى السنة السادسة من
التعليم االبتدائي
أعزائي الوالدين ،األوصياء القانونيين
قرر المجلس االتحادي في االثنين  16اذار 2020 ،انه ال يوجد تدريس في المدرسة على األقل حتى  19نيسان .2020
يجب على الكانتونات توفير الرعاية الالزمة لألطفال الذين ال يمكنهم الرعاية بشكل خاص.
حكومة كانتون شافهاوزن يتبع هذه المتطلبات االتحادية.
ألغراض التضامن العام والمسؤولية المشتركة ،فإننا نطلب منكم بإصرار على رعاية اطفالكم كلما أمكن ذلك في المنزل
(دون استخدام األجداد).

عروض الرعاية
ال تزال مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة ومراكز الرعاية تعمل بدون قيود .األطفال الذين تم االعتناء بهم حتى اآلن
ال يزال هذه الرعاية مستمرة.
في جميع مدارس البلديات سيتم تنظيم خدمات الرعاية في حاالت الطوارئ الجديدة في المدارس.
مجموعة خيارات رعاية األطفال في المدرسة مخصصة لجميع األطفال  -خاصة أولئك الذين هم من روضة األطفال
والمدرسة االبتدائية  -الذين ال يستطيع آباؤهم رعايتهم في المنزل ،على سبيل المثال ألنهم يعملون في قطاع الرعاية
الصحية ،مع منظمة الضوء األزرق [على سبيل المثال :الشرطة ،اإلسعاف ،اإلطفاء ] ..أو في المجاالت األخرى والتي
تعتبر أساسية لرعاية السكان.
يجب استخدام هذه الرعاية فقط في الحاالت التي ال يمكنك فيها تنظيم أي شكل للرعاية للطفك.
إذا كنت بحاجة ماسة لرعاية أطفالك في أيام المدرسة ،فامأل نموذج التسجيل المقابل .أرسله إلى البريد اإللكتروني أو
العنوان البريدي المحدد في نموذج التسجيل.
من خالل التسجيل الفوري ،تجعل التخطيط أسهل للبلديات .بعد التسجيل سوف تتلقى تأكيدا مع المعلومات على موقع
الرعاية.
بصفتك وصيًا قانونيًا ،فأنت مسؤول عن رعاية طفلك أثناء الرعاية في المدرسة (وجبة خفيفة في منتصف الصباح،
الغداء ،وجبة خفيفة بعد الظهر).
الحظ أي معلومات إضافية (مثل الترجمات) على موقع كورونا التعليمي المحلي في البلدية:
sh.ch/corona > Bildungswesen
نشكركم على دعمكم في هذا الوضع االستثنائية.
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