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Do rodzicȯw dzieci
z ewangelickich przedszkoli
w Dithmarschen.
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Co oznacza Koronawirus- kryzys dla rodzicȯw?
Drodzy Rodzice,
Koronawirus rozprzestrzenia się na cały świat.Wielu ludzi nie wie, jak należy postępować.
Wiele osȯb boi się i zadaję sobie następujące pytania: jestem już zarażony? nie stracę pracy?
mamy wystarczająco pieniędzy?
Jest bardzo smutną rzeczą, że nie możemy spotkać się z naszymi przyjaciȯłmi, także z naszą rodziną.
Bardzo trudno jest rȯwnież być spokojnym i radosnym , gdy wszyscy musimi całe dnie w domu spędzać. Jak pobawić
się z dzieckeim? Jak postępować, żeby się nie kłȯcić?
My jako instytucja kierująca przedszkolami, staramy się ułatwić Państwa życie.
Za kwiecień nie musicie Państwo płacić pieniędzy za przedszkole.Także opieka w nagłych wypadkach tzw.
Notbetreuung jest bezpłatna. Tylko opłata za obiady w marcu będzie wymagana-należy zapłacić.
Zapewno Słyszeliście o reformie przedszkoli. Z dniem 1.8.2020. zostało zaplanowanych wiele zmian.
Z powody Koronawirus- kryzysu musimy wprowadzenie tych zmian przesunąć. Ale nie wszystkie.
Opłaty za przedszkole od 01.08.2020 zostaną inaczej naliczone.Wiele osȯb zapłaci mniej.
Jak tylko będziemy wiedzieć, ile wynoszą opłaty, powiadomimy Państwa.Kierownictwo Waszego przedszkola może
udzielić więcej informacji.
Możecie Państwo przyprowadzić wasze dziecko do przedszkola, jeśli wykonujecie ważną pracę,
pracujecie w ważnym zawodzie.Proszę porozmawiać z kierownictwem Waszego przedszkola.
Te osoby pomogą Państwu dalej.
Państwa dziecko jest w przedszkolu bezpieczne? Robimy wszystko, żeby Wasze dziecko pozostało zdrowe.
Pracownicy przedszkola uważają na swoje zdrowie. Bardzo dużo sprzątamy. Grupy w przedszkolu są bardzo małe.
Macie problemy w domu, kłȯtnie? Macie za mało pieniędzy? Macie duże zmartwienia?
Tutaj otrzymacie pomoc:

Migrationsberatung (Doradztwo dla Migrantȯw) Heide: 04832 / 972-106
Migrationsberatung (Doradztwo dla Migrantȯw ) Brunsbüttel: 0170 / 85 600 95
Migrationsberatung (Doradztwo dla Migrantȯw) Meldorf: 04832 / 972-121
Suchtberatung (Pomoc dla osȯb z nałogami): 04832 972100
Sozialberatung (Doradztwo socjalne) Heide: 04832 972 935 Sozialberatung Meldorf: 04832 972 937
Familienberatung (Doradztwo dla rodzin) Heide: 04832 972 150
Familienberatung (Doradztwo dla rodzin) Meldorf und Brunsbüttel: 04832 972140
Dalsze propozycje pomocy znajdziecie na stronie https://kirche-dithmarschen.de/

Drodzy Rodzice! BȮG chroni Was i Wasze rodziny! Pozostańcie zdrowi!
Marina Stratmann, Geschäftsführerin

