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Der Magistrat

Informacion mbi shkollimin e detyrueshëm
në shtetin e Bremenit
Të dashur prindër, të dashur kujdestarë ligjorë,

Të gjithë fëmijët që ndjekin shkollën në Bremerhaven i nënshtrohen shkollimit të
detyrueshëm, në përputhje me nenin 55 të Ligjit të shkollës në Bremen. Shkollimi i
detyrueshëm vlen gjithashtu për situatën e Corones, në të cilën mësimi ne shkollë
mund të zhvillohet vetëm në një masë të kufizuar. Shkollimi i detyrueshëm aktualisht
përfshin mësim në shkollë edhe mësim në shtëpi dhe ngjarje të tjera të detyrueshme
shkollore.

Studentët që i përkasin një grupi rreziku ose që nuk janë në gjendje të zbatojnë
rregullat e higjienës dhe distancës për shkak të aftësisë së kufizuar, mund të lirohen
nga mësimi në klasë. Kjo vlen edhe për fëmijët që jetojnë në një familje me të afërm
që i përkasin një grupi rreziku. Një çertifikatë mjekësore nuk kërkohet, por njoftimi me
shkrim i kujdestarit në shkollë. Përjashtimi nga mësimi në klasë nuk është përjashtim
nga arsimi i detyrueshëm. Fëmija juaj atëherë merr pjesë të mësuar në shtëpi. Ai
punon në shtëpi me detyrat që i merr nga shkolla.

Ju lutemi: Leja për të filluar pushimet herët ose për të zgjatur pushimet në përgjithësi
nuk jepet. Kjo rregullore vlen për të gjitha pushimet shkollore në vitin shkollor
2020/2021. Gjithashtu vlen për pushimet verore të vitit 2020.

Mungesat për shkak të sëmundjes në ditët e shkollës në lidhje të drejtpërdrejtë me
pushimet e shkollës duhet të shfajësohen nga një certifikatë mjekësore. Kjo vlen nga
një ditë shkollore para ose pas festave të shkollës. Faljet e shkruara nga prindërit nuk
do të pranohen për këto Ditë.

> Ju lutemi ktheheni letren
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Nëse fëmijët tuaj qëndrojnë larg shkollës pa leje, ju jeni duke kryer një shkelje
administrative në përputhje me nenin 65 të Ligjit të shkollës në Bremen .Kjo vepër
administrative dënohet me pare. Gjoba caktohet në varësi të fakteve. Bazohet në
shkallën e përfitimit të fëmijëve aktualisht 204,00 €.

Ne kërkojmë vëmendje.

Schulamt Bremerhaven, 05.06.2020

2020 Infoblatt Schulpflicht Albanisch

