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Lauterbrunnen, 09.02.2021

Questionário para o esclarecimento das necessidades de cuidados suplementares
às crianças da família

1. já utiliza um serviço de acolhimento de crianças para os seus filhos/filhos?
Não

☐ Sim ☐

Em caso afirmativo: ☐ com crianças ☐ num centro de dia

2. Está interessado numa creche para o seu filho numa nova creche a ser fundada no município de
Lauterbrunnen (possíveis localizações: Lauterbrunnen, Wengen, Mürren)?
☐ Não, geralmente não estamos interessados.
☐ Sim, estamos interessados.

3. se vive em Wengen/Gimmelwald/Mürren/Stechelberg/Isenfluh:
Estaria disposto a trazer o seu filho para a creche em Lauterbrunnen?

☐ Sim ☐ Não

4. Com que frequência gostaria de ter o seu filho a cargo numa creche?

1 dia por semana
2 dias por semana
3 dias por semana
4 dias por semana
5 dias por semana

1ª criança
Manhã
☐
☐
☐
☐
☐

Tarde
☐
☐
☐
☐
☐

2ª criança
Manhã
☐
☐
☐
☐
☐

Tarde
☐
☐
☐
☐
☐

Pensa que uma oferta fiável de creches aumentaria a atractividade do Vale Lauterbrunnen para os
pais?
☐ Sim ☐ Não

6. Por favor, indique o seu local de residência:
☐ Mürren / Gimmelwald
☐ Isenfluh / Stechelberg / Lauterbrunnen
☐ Wengen
☐ externa, residência:
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7. por favor escreva os seus desejos e sugestões abaixo.

8. dados de contacto (voluntário, todos os seus dados serão tratados confidencialmente)
Nome

__________________________________________

Endereço

__________________________________________

Endereço

__________________________________________

Endereço de correio electrónico
Telefone

__________________________________________

__________________________________________

Outras manifestações de interesse
É também bem-vindo a enviar este questionário às famílias que irão viver no Vale Lauterbrunnen
no futuro ou que se tornarão pais num futuro previsível.
Pode também descarregar este questionário como um formulário Word directamente do website
da Escola do Vale de Lauterbrunnen (www.schule-lauterbrunnen.ch) e preenchê-lo no seu computador.

Prazo de submissão
É favor devolver o questionário preenchido até quarta-feira 17 de Fevereiro de 2021 para:
Comunidade residente Lauterbrunnen
Secretariado da escola
Salão Paroquial Adler
Gsteigermatte 459 B
3822 Lauterbrunnen
Ou por e-mail para (o formulário pode ser preenchido no computador ou digitalizado):
judith.feuz@lauterbrunnen.ch (secretariado da escola)
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