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Lauterbrunnen, 9 de Fevereiro de 2021

Esclarecimento das necessidades de cuidados suplementares para as crianças da
família
Caros pais e tutores
Uma boa oferta para as famílias faz parte da atractividade de uma comunidade.
Os critérios para a habitação, emprego e situação de vida das famílias jovens incluem a possibilidade de conciliar a família e o trabalho. Isto é possível graças aos serviços de cuidados infantis
complementares à família ou aos serviços de cuidados no ambiente privado.
No município de Lauterbrunnen há pais que são dependentes ou que têm interesse em ter os seus
filhos a seu cargo para que ainda possam permanecer parcialmente no emprego. Organizar e encontrar estruturas de acolhimento de crianças pode ser difícil e nem todos têm as mesmas opções.
Uma creche organizada, fiável e profissional, acessível a todos os pais, pode ser fornecida por uma
creche (Kita). Em regra, as creches cuidam de crianças desde a infância até ao fim da idade préescolar. Para crianças mais velhas, a escola diurna é fornecida.
Os pais que desejem permanecer parcialmente empregados e ter os seus filhos a cargo no dia-adia podem beneficiar. Os pais e filhos que vivem em circunstâncias financeiramente difíceis e dependem de um emprego remunerado também podem beneficiar.
Os aspectos de integração social e linguística que podem ser cobertos num centro de dia são
também importantes.
Com a introdução de cheques-educação pelo cantão de Berna e pelos municípios, os pais teriam,
por um lado, acesso a lugares subsidiados (dependentes do rendimento) de acolhimento de crianças no Tageselternverein e teriam também acesso a uma Kita.
Os departamentos de Assuntos Sociais e Educação - Cultura - Lazer do município de Lauterbrunnen
gostariam de esclarecer consigo, em nome do conselho municipal, a necessidade de cuidados infantis familiares.
Por conseguinte, pedimos-lhe que participe nesta avaliação das necessidades, preenchendo o
questionário anexo. O nosso objectivo é estabelecer uma creche (Kita) no vale de Lauterbrunnen.
Os grupos lúdicos devem continuar a existir como ofertas no local e, se possível, ser integrados nas
ofertas de creche.

Noite de Informação Online Sexta-feira 12 de Fevereiro de 2021
Estamos a oferecer uma noite de informação online a 12 de Fevereiro de 2021 para o ajudar a
esclarecer as suas necessidades:
•
•

Em língua alemã:
18:30 - 19:00
Em língua portuguesa: 19:30 - 20:00
(Esta carta aos pais será também publicada em português no nosso sítio web a partir de
quarta-feira 10 de Fevereiro de 2021).
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Moderação: Sra. Katharina Romang (Chefe do Departamento Educação-Cultura-Leisure)
Encontrará o link para esta informação online através do Zoom no website da escola Lauterbrunnen
em www.schule-lauterbrunnen.ch a partir de sexta-feira 12 de Fevereiro de 2021 às 17:00. Aí já se
pode encontrar informação sobre os requisitos técnicos.

Estamos ansiosos por responder a todas as suas perguntas e ter em conta o seu feedback. Agradecemos-lhe antecipadamente a sua participação no nosso inquérito.

Fundação de uma associação KiTa no vale Lauterbrunnen como futuro patrocinador
Uma reunião inicial para formar uma associação de creches está agendada para terça-feira 2 de
Março de 2021. As partes interessadas podem contactar a Sra. Judith Feuz no gabinete da secretária
da
escola
no
seguinte
endereço
endereço de correio electrónico:
judith.feuz@lauterbrunnen.ch
Cordiais cumprimentos
Educação-Cultura-Lazer / Social / Escola

Katharina Romang
Chefe da Educação
cretário da Escola

Kurt von Allmen
Rolf PosselJudith
Feuz
Chefe do Departamento de Assuntos SociaisDirector da EscolaSe-
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