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شافهاوزن  ۱۹مارس ۲۰۲۰
پیشنهاد برای مراقبت کودکان در زمان شیوع ویروس کورونا در کانتون شافهاوزن برای کودکان مهدکودک
(کودکستان) و صنف اول تا صنف ششم ابتدائیه
والدین و سرپرستان عزیز
بتاریخ  ۱۶مارس  ۲۰۲۰حکومت فدرال سویس فیصله نمود ،که احد اقل الی  ۱۹اپریل  ۲۰۲۰تدریس در همه مدارس
متوقف می گردد .کانتون ها باید برای آن عده کودکان که در خانه امکانات مراقبت را ندارند ،امکانات الزم برای
مراقبت شان فراهم کنند .شورای اجرایی کانتون شافهاوزن از این دستورالعملهای فدرال پیروی می کند.
با این حال ما از شما فورا خواهش می کنیم که طبق حس همبستگی عمومی و مسئولیت مشترک هر زمان ممکن به
فرزندان خود در خانه رسیدگی کنید (بدون استفاده از مادربزرگ و پدربزرگ).
پیشنهادات مراقبت
مراکز مراقبت روزانه کودکان  ،تختخواب و مراکز مراقبت بعد از مدرسه بدون محدودیت برای کودکانی که تاکنون در
آنجا تحت مراقبت قرار گرفته اند ،در کار هستند.
اکنون در همه مدارس شهرداری ها مراقبت های اضطراری در مدارس برگزار می شود .پیشنهادات مراقبت از کودکان
در مدارس برای همه کودکان در نظر گرفته شده است  -به ویژه برای کودکان مهد کودک و دانش آموزان مدارس ابتدایه
که والدین شان امکانات مراقبت از کودکان خود را ندارند ،به دلیل اینکه آنها مثال در بخش مراقبت های بهداشتی  ،کمک
های عاجل یا در بخش های دیگر که برای تأمین عامه ضروری هستند  ،کار می کنند .ازاین پیشنهادات مراقبت فقط باید
در مواردی استفاده شود که شما نمی توانید به مراقبت از کودکان تان رسیده گی کنید.
اگر در روزهای مدرسه به طور فوری نیاز به مراقبت از فرزندان خود دارید ،پس فرم ثبت نام مربوط را پر کنید .آن را
به ایمیل یا آدرس پستی مشخص شده در فرم ثبت نام ارسال کنید .با ثبت نام فوری برنامه ریزی را برای شهرداری
آسانتر می سازید .پس از ثبت نام  ،تأییدیه ای با جزئیات مربوط به محل نگهداری کودک دریافت خواهید کرد.
شما به عنوان سرپرست قانونی  ،مسئولیت غذا فرزندتان را در حین مراقبت در مدرسه بر عهده خواهید داشت (صبحانه،
ناهار بسته بندی شده و غذا بعد ازظهر).
همچنان به اطالعات دیگری در مورد کورونا ویروس (مانند ترجمه ها) در وب سایت ذیل شهرداری تان توجه کنید:
sh.ch/corona > Bildungswesen

ما از حمایت شما در این شرایط استثنایی تشکر می کنیم.
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