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Informatë për prindër 24.3.2020
Informimi i përketë pagesës dhe garantimit të vendit të përkujdesjes për fëmijën tuaj në edukimin e
hershëm gjatë kohës sa është në fuqi ligji për situatën emërgjente

Të dashur prindër të edukimit të hershëm
Njësitë për vemprimtari në edukimin e hershëm dhe mësimi parashkollor i organizuar nga ana e tyre
mbeten edhe më tutje në ushtrimin e funksionit të tyre. Këshilli Shtetror i Finlandës ka rekomanduar, që
ata prindër, të cilët kanë mundësi për të organizuar përkujdesje për fëmijët e tyre në shtepi, duhet t’a
bëjnë ate. Nëse ke mundësi me u përkujdes për fëmijën tënd në shtepi, mos e bjerë ate në edukimin e
hershëm. Kështu ne do ta ngadalësojmë përhapjen e koronavirusit.
Ministria për Arsim dhe Kulturë preferon, që për shkak të situatës së jashtëzakonshme e konfirmuar nga
këshilli shtetror, komunat lidhur me pagesat për edukimin e hershëm sipas ligjit në fuqi (1503/2016) bazuar
në kapitullin e 13:të të mos kërkojnë pagesë për edukimin e hershëm atëhere kur prindërit përgjigjen vetë
për përkujdesjen ndaj fëmijëve të tyre.
Me vendimin e kryetares së Qytetit Vantaa Ritva Viljanen me 24.3.2020
1) Në edukimin e hershëm të gjitha mungesat e fëmijëve nuk do të llogariten në pagesë gjatë kohës sa
është në fuqi ligji për situatën emergjente. Zbritja në pagesë bëhet pa marrë parasysh arsyet për
mungesën e fëmijës. Zbritja në pagesë do të bëhet në mënyrë retroaktive duke filluar nga 18.3.20.
Nga prindërit kërkohet që të lajmrojnë mungesat e fëmijëve sikurse në rrethanat normale përmes
telefoni, postës elektronike ose me mesazhë telefonik në vendin ku mbahet edukimi i hershëm.
Zbritjet në pagesë për edukimin e hershëm bëhet njejtë si për pagesat ndaj komunës ashtu edhe
për pagesat me kupona që ka vlerën e duhur monetare.
2) Kushtet e garantimit të vendit të përkujdesjes do të ndryshohen gjatë kohës sa është në fuqi ligji
për situatën emergjente. Vlera e garancionit për vendin e përkujdesjes mund të mbetet pagesa e
një muaji duke filluar nga 18.3.20 në mënyrë rekreative. Për garancionin bëhet kontratë me
drejtuesin e kopshtit. Kontrata është në web-faqet e qytetit Vantaa në internet. Garancioni ka të
bëjë me edukimin e hershëm të organizuar nga komuna.
Informata shtesë merren nga web-faqet vantaa.fi, drejtuesi i kopshtit ku mbahet edukimi i hershëm si dhe
nga drejtoresha e edukimit të hershëm Kati Timo, etunimi.sukunimi@vantaa.fi.
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