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Ofertë falas për fëmijët e moshave
6 deri në 12 vjeçë!
Organizim i mirë i aktiviteteve të lira, përfshirë mësimin dhe ndihmën në kryerjen e
detyrave të shtëpisë, si dhe dreka e përbashkët.
Mbikqyrje nga pedagogë të trajnuar dhe të mbështetur nga vullnetarë.
Hapësiratë: për zhveshje, kuzhinë, zonë ngrënje, zonë mësimi, zonë e madhe loje, hapsirë
për qetësi, toalet.

Regjistrimi nuk është i nevojshëm! Vetëm ejani dhe
bëhuni pjesë e kopesë së dhelprave!
Orari i Punës: gjatë ditëve të shkollës çdo të hënë, të martë dhe të enjte.

Dhelpra vëni re: ne po fillojmë përsëri!
Gjatë javës së dytë shkollore: të martën, më 22 shtator, nga ora 14:00.

Ju lutem të keni parasysh ndryshimet tona për shkak të Covid 19
në faqen e dytë!
Për pyetje të përgjithshme, ju lutemi kontaktoni Constanze Hellman në numrin
0664 1683014, për çështje gjatë kohës së qëndrimit në Strofullën e Dhelprës, ju lutemi
telefononi në 068184420190!
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Ndryshimet për shkak të COVID 19:
Për shkaqe sigurie nuk mund të pranojmë më shumë se 12 fëmijë në të njëjtën kohë. Edhe
më tutje vlenë ardhje dhe shkuarja vullnetare, pa pasur nevojë për regjistrim.
Në mbajmë një listë të pjesmarrësve duke i respektuar urdhëresat e Qeverisë Federale.
Në hyrje, në përdorim simbole për të treguar nëse dhe në çfarë kushtesh është e mundur
një vizitë në Fuchsbau:

Mund të hyshë, është një vend i lirë. Funksionim normal me masa higjienike, bartja
e maskës në zonën e hyrjes, gjatë rrugës për në tualet apo në dhomën e mësimit si dhe
sipas udhëzimit të pedagogëve.
_____________________________________________________________________________________________________
Ju lutem mos hyni, sepse nuk ka vende të lira. Në këtë ditë, përkujdesja në Strofullën
e Dhelprës nuk është i mundur.
_____________________________________________________________________________________________________
Ju lutemi të hyni vetëm nëse keni nevojë për ndihmë në kryerjen detyrave të
shtëpisë! Përkujdesja është e kufizuar në detyrat e shtëpisë dhe ndihmën për mësim,
mbajtja e maskës kërkohet gjatë tërë kohës.
_____________________________________________________________________________________________________
Ne jemi të mbyllur për shkak të numrave të lartë të të infektuarëve nga Corona në
rrethin tonë! Ne do të vazhdojmë punën përsëri, sapo situata të jetë përmirësuar.
_____________________________________________________________________________________________________
Në çdo kohë kërkohet përmbajtja e rregullave të përgjithshme të higjienës, si p.sh.
mbajtja e distancës, larja dhe dezinfektimi i rregullt i duarëve!

