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إلى جميع آولياء األطفال في مراكز الرعاية
النهارية/الروضة في برلين

التاريخ01.04.20201 :

العودة من جديد إلى إغالق دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية /الروضة
معلومات ألولياء األمور عن عمل حالة الطوارئ اعتبارا من  8أبريل /نيسان 0202

–

السيدات والسادة المحترمين ،الوالدين األعزاء،
نتيجة لإلنتاار المتكرر و باكل متزايد لفيروس كورونا و نظرا لتزايد عدد اإلصابات بالنوع المتحور )،(B.1.1.7
قرر مجلس الايوخ في برلين من خاللل جلسته الخاصة في هذا اليوم بإغالق جميع مراكز الحضانة ومراكز الرعاية
النهارية /الروضة مرة أخرى ،والعودة للعمل فيهم فقط في الحاالت الطارئة .يسري هذا النظام اعتبارا من  8أبريل/
نيسان  .0002ويهدف هذا القرار إلى تقليل عدد اإلصابات الجديدة بالوباء لكي يتجنب إثقال كاهل النظام الصحي العام.
يمكن اإلستفادة و إستخدام الرعاية في حالة الطوارئ ،فقط إذا كانت:
• هناك حاجة ماسة للرعاية بسبب نقص و فقدان خيارات الرعاية األخرى
و يف الوقت ذاته
• يجب أن يكون النااط المهني ألحد الوالدين (أيضا في حالة العمل المكتبي من المنزل) مسجال في القائمة الحالية للرعاية
الطارئة في دار الرعاية النهارية /الروضة .يمكنكم إيجاد هذه القائمة على الرابط التالي:
/sen/bjf/corona/schule/uebersicht-der-berufsgruppenfuer-die- notbetreuung.pdf
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• في حال يخص هذا ،األطفال الذين في سن ما قبل الذهاب إلى المدرسة (أي األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في الصيف
القادم ) أو األطفال ألحد الوالدين الوحيدين بالوصاية عليهم ،بغض النظر عن النااط المهني لوالديهم أو أولياء أمورهم،
أو:
• هؤالء هم األطفال الذين باكل خاص تتطلب رعايتهم وتربيتهم ألسباب تعليمية عاجلة .ويامل ذلك األطفال ذوي اإلعاقة
واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،و كذلك األطفال الذين يحتاجون إلى دعم اللغة اإلضافي وحاالت حماية الطفل .إن رعاية
هؤالء األطفال مستقلة و منفصلة عن النااط المهني لوالديهم أو األوصياء عليهم.
من المحتمل أن تكون الحاجة الملحة للرعاية مبررة ألسباب مهنية أو خاصة .و يمكن أن تكون الحاجة إلى الرعاية مطلوبة
ليوم واحد أو مطلوبه باكل مستمر أو منتظم.
بغض النظر عن كل هذا  ،فإننا ننااد جميع أولياء األمور و األوصياء القانونيين أو مقدمي الرعاية المؤهلين أن يقتصروا
بالحصول على احتياجات الرعاية الفردية الخاصة بهم ،فقط في حدود ما هو ضروري للغاية ،وتنسيق ذلك و باكل منتظم
مع مركز الرعاية الخاصة بطفلكم.
يرجى منكم أيضا اإلنتباه إلى أن األطفال الذين يعانون من أعراض نزالت البرد الخفيفة ،مثل سيالن األنف أو السعال ال
يمكن لهم الحصول على الرعاية في الوقت الحالي بدون وجود و تقديم نتيجة اختبارالعدوى السلبية .كذلك ال تزال تطبيق
لوائح المعلومات للوالدين المؤرخة في  12مارس /أذار  0002باأن التعامل مع األطفال المصابين بأعراض البرد سارية
المفعول.
تكاليف اإلطعام
في ضوء التفعيل المتكرر لعملية الرعاية في حالة الطوارئ واألخذ في الحسبان إعتبارات القيود واألعباء المترتبة على كاهل
الوالدين ،لقد طلبنا من مقدمي الرعاية النهارية /دور الحضانة و الروضة اإلعفاء و االمتناع عن تحصيل تكاليف اإلطعام
إعتبارا من اهر أبريل /نيسان ،في حال لم تتجاوز الرعاية الفعلية المقدمة لألطفال  01أيام في الاهر المعني.ثم نظرا ألن
جمع تكاليف وجبات الطعام يتم عادة في بداية كل اهر ،وفي هذا الوقت ال يزال االستخدام الفعلي للرعاية المقدمة غير
واضحه  ،فمن الممكن أيضا إصدار فاتورة سداد الحقة لتسوية التكاليف المترتبة عليكم.
الوالدين األعزاء،
يسعى مجلس الايوخ في والية برلين للعودة إلى تقييد العمل المنتظم للرعاية في أسرع وقت ممكن وذلك في ظل ظروف
الوباء المفروضة راهنا .و ألجل تحقيق هذه الغاية  ،نواصل حملة التطعيم /اللقاح للموظفين العاملين في دور الحضانة
ومراكز الرعاية النهارية /الروضة .باإلضافة إلى ذلك  ،سيتم خالل األسابيع القليلة المقبلة توفير اإلمكانيات اإلضافية
إلختبار جميع الموظفين التربويين على العدوى/ ،هنا جديد /و كذلك إختبار األطفال أيضا .و سوف يبقى العنصراآلخر و
المهم أيضا ،وهو التقييد واالمتثال لجميع تدابير النظافة العامة السارية المفعول.
ناكرم جزيل الاكر على تفهمكم و دعمكم لنا.
تفضلوا بقبول التحيات الطيبه
بالنيابة:
هولجر شولز
رئيس قسم تعليم األسرة والطفولة المبكرة

