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Përkujdesja ndaj nxënseve dhe nxënësve të parashkollorit dhe të shkollës fillore 
 
 
Të nderuar përkujdesës prindorë 
 
Siq tashmë ju kemi informuar, të premten e kaluar, 13. Mars 2020, Këshilli Federal ka vendosur, që 
mësimi prezent në të gjitha shkollat publike, me siguri deri më 19. Prill 2020, është i ndaluar. Kjo vlenë 
për kopshtet parashkollore, shkollat fillore dhe sekondare, shërbimet shkollore si dhe shkollat e mu-
zikës. Këto masa të ndërmarra kanë për qyllim,  
 

 ta pengojnë përhapjen e virusit të llojit të ri, Coronavirus (Covid-19), 
 të mbrohen personat me rrezik të lartë shëndetsorë, 
 ti mundësohet sistemit shëndetsorë të mund ti trajtoj rastet e rënda shëndetsore. 

 
Ne ju lusim Ju, fëmiun tuaj gjegjësisht fëmitë tuaj ti mbani në shtëpi dhe ta merrni përgjegjësinë për 
përkujdesin ndaj tyre.  
 
Përkujdesja e nxënseve dhe nxënësve 
 
Për ato familie të cilat nuk mund ta organizojnë vetë përkujdesjen, nga e hëna, 23. Mars 2020 ekziston 
oferta pa pagesë për përkujdesjen ndaj nxënseve dhe nxënësve të shëndoshë të kopshtit parashkollor 
dhe të shkollës fillore. Kjo ofertë vlenë vetëm për rastet e veçanrta, si për shembull për përkujdesës 
prindorë të cilët punojnë në profesionet shëndetësore ose kanë detyrime tjera profesionale të domos-
doshme. Gjyshërit do të duhej eksplicit të mos marrin detyra të përkujdesjes. Përveq për nxënset dhe 
nxënësit e mbikqyrur nga shkolla hapësira shkollore mbetet parimisht e mbyllur. 
 
Oferta për përkujdesje e mbulon kohën e mësimit sipas orarit shkollor të deritashëm në tërësi. Është 
vullnetare dhe lajmërimi është i domosdoshëm. Për përkujdesje do të angazhohen mësueset dhe mësu-
esit. Fëmiu juaj e viziton oferten e përkujdesjes përgjatë kohës së mësimit në shkollën e zakonshme. Ju 
lutemi lajmërone fëmiun tuaj para se ta shfrytëzojë oferten për herë të parë dhe njoftoni kujdestarin e 
klasës në cilat gjysmëditë duhet të mbikqyret fëmiu juaj. Lajmërimi bëhet përmes të komunikimit të 
rëndomtë (Mail, telefon, online-tool, etj.) me kujdestarin e klasës. Ju lutemi lajmërone kujdestarin e 
klasës deri të premten, 20. Mars2020, 12:00 ora, në cilat gjysmëditët shkollore të javës që vjen, 23. deri 
27. Mars 2020, i duhet fëmiut tuaj mbikqyrja. Lajmërimi për javët vijuese bëhet në të njejten mënyrë: 
gjegjësisht deri të premten, 12:00 ora, e njoftoni mësuesin, në cilat gjysmëditë fëmiu i juaj do të 
qëndrojë në shkollë.  
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Shkolla e muzikës 
 

Shkolla e muzikës Einsiedeln ofron menjëherë mësim në distancë. Mësuesit e muzikës do ti kontaktojnë 
në këtë javë nxënset dhe nxënësit që bashkarisht të bisedojnë për kohën dhe mundësitë teknike. Mësimi 
në grup vazhdon të mos mbahet. 
 
Shërbimet shkollore(Logopedia, psikologjia shkorllore, motorika psikiatrike) 
 

Terapitë nuk do të mbahen derisa shkolla të habpet përsëri. Skjarimet pranë shërbimit shkollor psiko-
logjik të kantonit për momentin janë edhe më tej të mundshme. Informatat tjera do ti marrin prindërit 
përkatës ditëve në vijim nga terapistja përgjegjëse e fëmiut të tyre. 
 
Në këtë situatë – për ne të gjthë të jashtëzakonshme –  jemi të mvarur nga ndihma dhe solidariteti i 
ndërsjellët. Ne do të përpiqemi me të gjitha mundësitë tona, fëmiun tuaj sa më mië që është e mundur 
ta shoqërojmë përgjatë kësaj kohe. Ne ju jemi mirënjohës nëqoftë se na ndihmoni për tejkalimin e kësaj 
situate. 
 
Me rëndësi është gjithashtu, që ju në shtëpi të vazhdoni ti zbatoni të gjitha udhëzimet e entit federal 
për shëndetësi për masat higjienike (ndër to janë larja e vazhdueshme e duarve, teshtitja dhe kollitja në 
lakun e brërrylit ose në faculetat e letrës, të heqni dorë nga shtrëngimi i dorës, shmangja e kontaktit të 
afërt truporë, posaqërisht ndaj personave të vjetër ose të atyre me sëmundje paraprake). Mbani dis-
tancë ndaj njerëzve tjerë. Deri te infektimi me Coronavirus mund të vijë në qoftë se qëndrohet pranë 
një personi të sëmurë më gjatë se 15 minuta dhe më afër se dy metra distancë. Duke ruajtur distancën 
e mbroni vetën dhe të tjerët nga infektimi. Për këtë arsye duhet që këtyre masave tu përmbahen edhe 
fëmitë.  
 
Informatat tjera në lidhje me shkollën dhe Coronavirusin mund ti gjeni: www.sz.ch/bildung/coronavirus. 
 
Për pyetje dhe kërkesa paraqituni te kujdestari i klasës ose te drejtoria e shkollës. Qasja përmes telefonit 
në shkollë gjatë orarit të punës është e garantuar përmes Tel. 055 418 42 42.  
 
Informatat aktuale i gjeni në webfaqen tonë www.einsiedeln.ch.  
 
 
Me nderime 
 
 
 
Raffael Bosshard 
Rektor 
  


