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إلى جميع أهالي اﻷطفال في دور الرعاية النهارية
في برلين )روضة/حضانة(

٢٠٢١ - ٣ - ٢٩
معلومات خاصة باﻷهالي حول عمل الرعاية ابتدا ًء من  ٢٩مارس/آذار ٢٠٢١
)مع معلومات إضافية بتاريخ (٢٠٢١ - ٣ - ٣١
اﻷهالي اﻷعزاء ،حضرات السيدات والسادة
تتزايد حاﻻت العدوى في مراكز الرعاية النهارية لﻸطفال في برلين وذلك بالرغم من اﻹجراءات المتنوعة لتحقيق عمل
آمن ومستقر ،وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في أعداد دور الرعاية النهارية لﻸطفال التي يتم إغﻼقها بشكل جزئي
رعاي ٍة ٍ
أو كلي .وفي الوقت ذاته تبين أن عدد اﻷطفال المصابين بالعدوى آخذٌ بالزيادة في برلين أيضا ً ،ولذلك فإننا نطلب من
حضراتكم اﻻستفادة من حقكم في الرعاية في الحجم الضروري وال ُم ِل ّح فقط والتواصل المستمر بشأن ذلك مع دار الرعاية
النهارية المختص بكم.

–

باﻹضافة إلى ذلك سوف يسري مفعول التالي:
• سوف يتم اﻻستمرار بالعمل اﻻعتيادي المحدود ،حيث يجب أن تتم رعاية اﻷطفال من خﻼل مجموعات ثابتة قدر اﻹمكان،
وإذا ما تعذر تنفيذ ذلك ﻷسباب تنظيمية أو أسباب تتعلق بالكوادر البشرية فإنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى وجود تقييد في
حجم الرعاية.
• لن يكون هناك رعاية لﻸطفال الذين لديهم أعراض الزكام ،حيث يعتبر ذلك إجراء وقائي مؤقت نظرا ً إلى ارتفاع أعداد
اﻹصابة بعدوى فايروس كورونا بين اﻷطفال في عمر الحضانة ،كما ينطبق اﻷمر ذاته أيضا ً على اﻷطفال ممن لديهم سعال
أو رشح بدون ح ّمى .وفي حالة أعراض الزكام التي تمت معاينتها مسبقا ً من قبل الطبيب مثل رد الفعل التحسسي كالحساسية
تجاه غبار الطلع أو ما شابه ،فإن لدى طفلكم الحق بالتأكيد في الحصول على الرعاية بشكل مستمر.
وكأحد الخيارات فإنه باستطاعتكم إجراء تحليل سريع/تحليل ذاتي لطفلكم في المنزل وتقديم نتيجة تحليل سلبية لدار الرعاية
النهارية عن طريق تصريح شخصي بذلك ،كما يمكن إجراء التحاليل الذاتية في دار الرعاية النهارية من قبل اﻷهالي في حال
كان ذلك ممكنا ً من الناحية التنظيمية.
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حيث من المتوقع وضع التحاليل الذاتية لﻸطفال في الخدمة لدى دور الرعاية النهارية لﻸطفال وذلك ابتدا ًء من منتصف شهر
نيسان/أبريل.
وفضﻼً عن ذلك ،فإن لديكم إمكانية التوجه إلى طبيبة/طبيب أطفال ويافعين ﻹجراء التحليل ،مع العلم بأنه ﻻ تقوم جميع
العيادات بإجراء مثل هذه التحاليل أو بإصدار شهادة طبية ،ولذلك فإننا ننﺼﺤﻜﻢ بشدة بالتواصل ﻣﺴﺒﻘا ً ﻣع العيادة المعنية.
ولﻜي يتمﻜن طفلﻜﻢ ﻣن الﺤضور ﻣجدداً إلى الﺤضانة ﻣن بعد اﻻنﻘطاع عنها ،فإنه من الﻼزم أن يكون الطفل خا ٍل من أي
أعراض ،وعندئ ٍذ ليس هناك حاجة ﻹثبات الحالة الصحية السليمة أو ﻹجراء تحليل جديد.
ح به من اﻵن فصاعدا ً حتى في التواصل
• إن ارتداء كمامة الوجه الطبية من قبل الكوادر التربوية المتخصصة مسمو ٌ
المباشر مع اﻷطفال ،وبالنسبة لتواصل البالغين بين بعضهم البعض فإن ارتداء كمامة الوجه الطبية هو أمر إلزامي.
من الممكن اﻹعفاء من ارتداء كمامة الوجه الطبية عند تقديم شهادة طبية بخصوص ذلك.
لقد ساهم وبشك ٍل فعال تقديم اللقاح للكوادر البشرية في دور الرعاية النهارية لﻸطفال وتوفير التحاليل السريعة في استقرار
عمل الرعاية ،وبما أن هناك تزايد حاليا ً حتى في إصابات اﻷطفال الصغار بالعدوى فإن تقليل جهات التواصل وتمكين تتبعها
أمر مهم جداً ،ولذلك فإننا نناشدكم بتدبر هذا اﻷمر في محيطكم الشخصي أيضاً.
لﻺجابة عن استفساراتكم ،سوف يكون الخط الساخن الخاص باﻷهالي والتابع لوزارة التعليم والشباب واﻷسرة في خدمتكم
باستمرار ،ويمكنكم التواصل عن طريق رقم الهاتف٠٣٠٩٠٢٢٧٦٦٠٠ :
وذلك خﻼل أيام الدوام الرسمي بين الساعة التاسعة صباحا ً والساعة الواحدة ظهراً )ما عدا يوم .(٢٠٢١ - ٤ - ١

مع أطيب التحيات
بالتكليف
هولجر شولتسه
رئيس قسم اﻷسرة والتعليم المبكر لﻸطفال

