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Coronavirus - lênêrîna zarokan li kantona Schaffhausen ji bo zarokên ji pola 1
baxçeyê zarokan heya pola 6emîn a seretayî li dibistanê
perwerdevanan birêz
Encûmena Federal roja Duşemiyê, 16ê Adarê, 2020 biryar da, ku hînbûna dersan dê herî kêm
di 19ê Avrêl, 2020 de pêk neyê. Kanton mecbûr in ku hewcedariyên pêwîst ên lênerîna
zarokan peyda bikin ku nekarin bi rengek neyênî li ber xwe bidin. Hikûmeta Kantona
Schaffhausen ji van daxwazên federal wiha ne.
Lê belê, ji bo armancên piştgirîdayîna giştî û berpirsiyariya parvekirin, em ji we hêvî
dikimzarokên xwe jî - heta ku mimkun - li mala xwe bi mînin , (bêyî bikaranîna dapîr û bapîrên).
Pêşniyarên lênêrînê

Kitas, Krippen û Horte di nav çalakiyê de bê sîn dimînin.Zarokên ku heya niha li wir hatine
lênêrîn, hê jî henepeyda dike.
Nêzîkatiya lezgîn a li dibistanan, niha li hemû civakên dibistanê tê saz kirin.Navbera vebijarkên
lênihêrîna zarokan li dibistanê ji bo hemî zarokan - nemaze yên ji baxçê dibistanê û dibistana
seretayî - ne ku dêûbavên wan nikarin li malê li wan biparêzin,Mînak ji ber ku ew di sektora
tenduristiyê de kar dikin, Bi rêxistina ronahiya şîn an li herêmên din ên ku bi wan re kar dikin
lênihêrîna gel heye.Ev bi tenê divê di dozên ku tu dikarî lênêrîna zarokan organize ne wekî din
tê bikaranîn.
Ger tu bêhêvî ji bo lênêrîna zarokên te yên ku tu di rojên dibistanê pêwîst in, Forma qeydê ya
têkildarî dagirin. Şandin, da ku ji e-mail an adresa postayê de hatine diyarkirin di forma qeydê.
By xweqeydkirinê di cih de, ku plan ji bo civakên hêsantir dike. Piştî qeydkirinê, hûn ê bi
hûrguliyên Malpera lênihêrîna zarokan re piştrast bibin.
Ji bo ku hûn ji bo zarokê xwe re xwarinê peyda bikin,Tu wekî berpirsiyar di dema lênêrîna
qanûnî yên zarok di dibistanê de(ji bo sibê xwarinek piçûk, xwarinek ji bo nîvro û xwarinek
piçûk ji bo peştî nîvro).
Li ser malpera xweya Perwerdehiyê ya Corona agahdariya din (wekî wergeran) nîşe bikin:
sh.ch/corona > Perwerde.
Em spasiya we dikin ji bo piştgiriya we di vê rewşa awarte de.
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