Albanisch

INFORMACION PËR PRINDËRIT PËR PËRSHTATJEN E FËMIJËS NË
KOPSHT

MIRË SE VINI

Hyrja në kopsht për secilin fëmijë është një hap i rëndësishëm në biografinë e jetës së tij. Si një institucion arsimor
elementar, kopshti i ofron fëmijës tuaj një hapësirë të larmishme për të mësuar dhe fituar përvojë. Shumë gjëra
do të jenë të reja: rutina e përditshmërisë, hapësirat, dhe mbi të gjitha fëmija juaj do të përfshihet në
marrëdhënie të reja me fëmijët dhe të rriturit. Kohëzgjatja për të fituar këtë përvojë te fëmijët është e ndryshme
– lërini kohën e duhur fëmijës tuaj.
Aktualisht, në kopshtin e fëmijëve po zbatohen masat parandaluese – Covid-19. Gjatë periudhës përderisa fëmija
përshtatet në kopsht, vlejnë rregullat e mëposhtme:
Vetëm një person lejohet ta shoqëroj fëmijën.
Personi shoqërues mund të qëndroj në dhomën e grupit me miratimin e personelit të kopshtit. Si prind /
kujdestar ligjor, ju mund ta shoqëroni fëmijën tuaj gjatë periudhës së përshtatjes së tij në kopsht.
Ne ju kërkojmë, që me kujdes t’ju përmbaheni dhe zbatoni masat e mëposhtme parandaluese për
Koronën,me qëllim që të gjithë të qëndrojmë të shëndetshëm dhe fëmijët të mund të luajnë dhe të
mësojnë së bashku në kushte sa më "normale" të mundshme:


Lani duart: të rriturve ju lutemi t’i dezinfektoni duart kur hyni në kopshtin e fëmijëve, fëmijët të lajnë duart para
se të hyjnë në grupin përkatës.



Mbani distancën: ju lutemi,vini re udhëzimet e mundshme dhe mbani distancën minimale. Të
rriturit mbajnë distancën, kurse fëmijëve nuk do t‘u kërkohet të mbajnë distancën.



Maskat FFP2 - detyrim : Për vizitorët (psh. prindërit, personat e jashtëm) mbajtja e maskës ambiente të
mbyllura është e detyrueshme. Fëmijët nuk mbajnë maskë MNS/FFP
Ju lutem vini re, se aktualisht për shkak të higjienës aktuale dhe rregulloreve të sigurisë të mos ketë
oferta gjithëpërfshirëse dhe mundësisht të mos ndryshojnë konstelacionet e grupeve ,por të jenë sa më
konstante.

Për situatën aktuale në kopshtin tuaj dhe proceseve organizative do të informoheni në kohën e duhur nga
drejtoria e kopshtit.
Prindërit janë ata të cilët ju përcjellin fëmijëve të tyre sigurinë dhe besimin.Prandaj, nëse keni ndonjë pyetje dhe
paqartësi, drejtohuni drejtorisë së kopshtit ose edukatores / edukatorit përkatës.
Zyra e Qeverisë së Krahinës të Austrisë së Ulët ,Departamenti i Kopshteve për Fëmijë, Mars 2021

Unë kam pranuar informacionet për përshtatjen e fëmijës në kopsht dhe do t’i zbatoj ato duke respektuar masat
paraprake mbrojtëse për Koronën.
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