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Prindërve të fëmijëve me miratimin ALBA të kostove për një 

shtëpi të shkollës speciale  

 

Referenca jonë:  

Referenca juaj:  

 

Informacion mbi akomodimin në shtëpitë e shkollave speciale nga 1 janari 2022 

Të nderuar prindër 

 

Me këtë letër do të donim t'ju informonim për ndryshimet e rëndësishme në vendosjen spitalore të 

fëmijës tuaj në shtëpitë e shkollave speciale nga 1 janari 2022. Ne mund t'ju sigurojmë paraprakisht 

se ndryshimet nuk do të prekin drejtpërdrejt fëmijën tuaj dhe se vendosja në spital nuk vihet në 

dyshim në asnjë mënyrë. Por çfarë po ndryshon dhe çfarë është e rëndësishme për ju të dini? 

 

Përgjegjësia kantonale ndryshon. 

Drejtoria e Shëndetit, Social dhe Integrimit do të jetë përgjegjëse deri në fund të vitit 2021. Nga viti 

2022, Zyra Kantonale e Mirëqenies Rinore (KJA) do të jetë përgjegjëse për pjesën e banimit të 

shtëpive të shkollave speciale dhe Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës për pjesën e shkollës. Faturat për 

pjesën rezidenciale të shtëpisë së shkollës speciale të fëmijës suaj do të paguhen nga KJA. 

 

Sqarimi bën këshillimin sërish edukativ. 

Nga viti 2022, këshillimi arsimor do të japë të gjitha sqarimet mbi nevojat arsimore të fëmijëve së 

bashku me prindërit. Nëse gjendet një shtëpi e përshtatshme e shkollës speciale, inspektorati i 

shkollës urdhëron vizitën dhe akomodimin në spital. Nëse keni një vendim nga ALBA, ai do të mbetet 

i vlefshëm deri në fund të vitit shkollor 2021/2022. Për të kontrolluar një shtyrje të mundshme, ju 

lutemi kontaktoni qendrën përgjegjëse të këshillimit të prindërve në gjysmën e parë të 2022. 

 

Kontributi prindëror (bashkëpagesa) do të rillogaritet. 

Ashtu si tashmë sot, një kontribut nga prindërit për kostot për akomodimin në spital (pjesa e jetesës) 

gjithashtu do të tarifohet në të ardhmen. Sot pjesa e kostove për të gjithë prindërit është 30 CHF në 

ditë. Shuma tani llogaritet sipas aftësisë ekonomike të prindërve. Kjo do të thotë që nga viti 2022 do 

të paguani më shumë ose më pak kontribute prindërore. Ne (Zyra Kantonale e Mirëqenies Rinore) do 

ta regjistrojmë këtë kontribut në marrëveshje me ju. 

 

Nëse fëmija juaj nuk mund të kthehet në shtëpi në mbrëmje sepse rruga nga shkolla është shumë e 

gjatë, shërbimi i këshillimit arsimor mund t'ju lirojë nga detyrimi për të paguar kontributin e prindit. 

Rruga për në shkollë është shumë e gjatë nëse 

- do të duheshin më shumë se dy orë në ditë vajtje-ardhje (një orë në çdo drejtim) 

- për fëmijët nën moshën dymbëdhjetë vjeç dhe më shumë se tre orë në ditë vajtje-ardhje 

(1,5 orë në çdo drejtim) për fëmijët mbi moshën dymbëdhjetë vjeç. 
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Në këtë rast, nga viti shkollor 2022/2023, do t'ju tarifohet vetëm një tarifë ushqimi prej 9 CHF në natë 

nga shtëpia e shkollës. 

 

Çfarë na duhet nga ju?Ne kemi nevojë për pjesë të ndryshme informacioni nga ju për të llogaritur 

kontributin e ri prindëror (ndarja e kostos). Ju lutemi plotësoni formularin e bashkangjitur plotësisht 

dhe dërgojeni me dokumentet e përmendura në të me postë më deri më 31 tetor 2021 tek adresa 

Kantonale Jugendamt (KJA), Hallerstrasse 5, Postfach, 3001 Bern.  

KJA llogarit kontributin e prindit bazuar në dokumentet e dorëzuara. Siç është përmendur tashmë, 

KJA-ja paguan faturën për shtëpinë e shkollës speciale dhe më pas ju faturon për kontributin e prindit 

të llogaritur në bazë mujore. Nëse nuk keni dokumentet e nevojshme ose nuk na i dorëzoni, ne mund 

t'i shikojmë të dhënat tuaja tatimore në administratën tatimore.  

 

Me kë mund të kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje? 

Shpresojmë që me këtë letër t‘ju kemi dhënë informacionin më të rëndësishëm. Por ndoshta keni 

pyetje të tjera? Ju lutem kontaktoni 

 

- shtëpinë e shkollës speciale të fëmijës suaj nëse është në kantonin e Bernës. 

 

Nëse fëmija juaj është vendosur në një shkollë speciale në një kanton tjetër 

 

- kontaktoni zyrën kantonale e mirëqenies rinore (annette.gfeller@be.ch, Tel 031 636 32 

08),  

 

Nëse dëshironi informacion më të detajuar në lidhje me ligjin e ri për përfitimet për fëmijët me nevoja të 

veçanta të mbështetjes dhe mbrojtjes (KFSG), do të ishim të lumtur t'ju referonim te www.be.ch/bfsl. Ju 

gjithashtu do ta gjeni këtë letër në gjuhët e mëposhtme: Turqisht, arabisht, shqip. 

 

Ne ju falënderojmë për mbështetjen dhe bashkëpunimin tuaj dhe shpresojmë që së bashku të mund t'i 

zbatojmë ndryshimet shpejt dhe se jeta e përditshme e fëmijës suaj mund të vazhdojë si zakonisht. 

 

 

 Me përshëndetjet të përzemërta 

 

 

 

 

 

 

 

Zyra Kantonale e Mirëqenies Rinore 

 

 
Sabina Stör 

Drejtoreshë  

 

 
Bashkëngjitur 

‒ Formulari për pjesëmarrjen në kostot e akomodimit në spital për fëmijë dhe adoleshentë 

 

Për dijeni:  

‒ Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës, AKVBN  

‒ Për të gjitha shtëpitë shkollore në kantonin e Bernës, 

‒ Për organizatat: bkb, insieme, procap, 

mailto:annette.gfeller@be.ch
http://www.be.ch/bfsl

