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Informaţii privind închiderea şcolilor  
 
Stimaţi părinţi,  
 
ştim că situaţia actuală este foarte complicată şi trebuie să rezolvaţi o mulţime de lucruri 
practice, confruntându-vă cu multe obstacole. Una dintre cele mai mari complicaţii este cu cea 
mai mare probabilitate şcoala la distanţă. De asemenea, prin îndepărtarea şcolii din viaţa reală, 
probabil aveţi impresia că nu trebuie făcut prea mult pentru şcoală. Dar atenţie! O pauză 
îndelungată în învăţare poate avea ca urmare pierderea antrenamentului copilului în limba 
cehă, ulterior recuperând numai cu greu. Şcolile vor fi închise probabil încă alte câteva 
săptămâni.  
 
De aceea, este foarte important ca copilul dumneavoastră să continue să înveţe, chiar 
dacă nu merge la şcoală. Dacă nu ţineţi legătura cu reprezentantul şcolii pe care o 
frecventează copilul dumneavoastră, contactaţi dirigintele (sau conducerea şcolii) şi 
informaţi-vă cum funcţionează şcoala la distanţă.  
 
(Aici puteţi lăsa date de contact:…………..) 
 

• Dacă nu vorbiţi bine limba cehă şi nu înţelegeţi, puteţi utiliza serviciile 
interpreţilor însoţitori NNO din Praga, de ex., ale organizaţiei META o.p.s., 
(www.meta-ops.cz, e-mail: poradenstvi@meta-ops.cz, mobil:+420 773 304 
464,), Integrační centrum Praha (Centrul de integrare Praga), 
(https://icpraha.com/tlumoceni-online/),  

• În afara oraşului Praga pot fi utilizate serviciile Centrului pentru integrarea 
străinilor, care se află în orice regiune a Republicii Cehe 
(http://www.integracnicentra.cz), beneficiind astfel atât de serviciile unui 
interpret, cât şi de cele ale unui asistent social, care vă va ajuta să 
comunicaţi cu şcoala.  

• Toate serviciile de interpretariat sunt gratuite.  
• Şcoala dumneavoastră poate beneficia şi de oferta Institutului Pedagogic 

Naţional al Republicii Cehe, asigurând traducerea informaţiilor de bază 
privind asigurarea educaţiei copilului dumneavoastră, pentru  a înţelege 
instrucţiunile şcolii. Dacă nu înţelegeţi instrucţiunile şcolii 
(https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/), nu ezitaţi să solicitaţi 
traducerea acestor instrucţiuni de bază. În caz de necesitate, poate fi 
utilizat şi google translator (https://translate.google.com/).  

 

Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră întâmpinaţi probleme în înţelegerea 
temelor sau în cazul în care copilul dumneavoastră nu reuşeşte să rezolve temele şcolare, 
contactaţi dirigintele şi informaţi-l că nu înţelegeţi temele sau că nu reuşiţi să le rezolvaţi 
(acest lucru se întâmplă acum în multe familii).  
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Din păcate, în acest moment, nu se ştie exact când se va deschide din nou şcoala. Potrivit 
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, şcolile vor fi deschise cel mai devreme la 
jumătatea lunii mai.  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să urmăriţi  website-ul şcolii dumneavoastră: 
………………………….. 
sau de ex., website-ul METY www.meta-ops.cz, 
sau varianta în limba engleză a website-ului: https://www.mvcr.cz/mvcren/, 
https://metropolevsech.eu/en/news/ (paginile sunt în mai multe limbi străine şi conţin informaţii 
de bază privind situaţia din Republica Cehă) 
sau facebook  https://www.facebook.com/metapromigranty. 
 
Împreună vom reuşi!  
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