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

التاريخ12.03.2021:

معلومات للوالدين حول خيارات الرعاية التكميلية لألطفال الذين لديهم مخاطر متزايدة في مسار اإلصابة بمرض
الكورونا CοViD91 -أو الذين ال يستطيعون المشاركة في الرعاية النهارية العادية بسبب وجود شخص مقرب معرض
لخطر المرض بشكل متزايد
–
سيداتي و سادتي المحترمين ،الوالدين األعزاء،
ال يمكن لألطفال الذين ينتمون إلى ما يسمى بالمجموعة المعرضة للخطر المتزايد  ،ألسباب صحية  ،المشاركة في عروض
الرعاية النهارية العادية أو يستفيدون منها على نطاق محدود للغاية .يمكن أن ينطبق هذا األمر نفسه على األطفال الذين ينتمي
والداهم وأجدادهم أو أشقاؤهم إلى المجموعة المعرضة للخطر المتزايد ،و إذا كانوا يعيشون في نفس المنزل .ويصاحب ذلك
مجموعة كبيرة من األعباء لجميع المتضررين.
يجب منح هؤالء األطفال حق الوصول إلى التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ويجب إعفاء الوالدين من هذه األعباء
الثقيلة .من أجل هذا السبب فأن والية برلين قد أبرمت اتفاقية مع شركائها التعاقديين إلتاحة الدعم و تقديم الرعاية في بيئة
محمية بشكل خاص .كقاعدة عامة  ،يشير هذا إلى تكوين و تأسيس مجموعات صغيرة ومستقرة ،حيث يمكن أن تتم الرعاية
في مركز الرعاية النهارية /الروضة ذاتها أو في أي مكان آخر .في الحاالت الفردية الخاصة ،يمكن أيضا ً تقديم الرعاية
لساعات محدده في منزل األسرة .إن كيفية و شكل تقديم هذا العرض هي مسؤولية المؤسسة الراعية لمراكز الرعاية
النهارية /دور الروضه .لقد طلبنا من المؤسسات الراعية لمراكز الرعاية النهارية /دور الروضه تطوير عروض محددة على
وجه السرعة .و نحن نعلم بأنكم جميعا ً كنتم تنتظرون هذا منذ فترة طويلة.
الشرط األساسي لالستفادة من هذا العرض هو أن يكون طفلكم أو أي شخص آخر يعيش في نفس المنزل معرضا ً للخطر
المتزايد في مسار المرض بوباء الكورونا CοViD 91 -و موثقة بشهادة طبية وبالتالي و لهذا السبب ال يمكنه المشاركة
في أنشطة الرعاية اليومية العادية.
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من المفترض أن تكون مركز الرعاية النهارية/الروضة الخاصة بكم قد تحدثت إليكم بالفعل حول هذا الموضوع .إذا لم يكن
األمر كذلك وإذا كان طفلكم يفي بالمتطلبات و الشروط المذكورة أعاله  ،فيرجى منكم االتصال بمركز الرعاية
النهارية/الروضة الخاصة بكم .ناقشوا معا ً ما إذا كان لدى مركز الرعاية النهارية الخاصة بكم الخيارات التنظيمية
والموظفين الالزمين لتقديم الرعاية المناسبة لطفلكم .في حال الضرورة فإن المؤسسة المشرفة على روضتكم سوف تقدم
ال دعم الالزم لتوضيح المشكلة و تبحث ما إذا كان اإلمكانات المكانية متوفرة و أين ،ألجل تقديم الرعاية المطلوبة لطفلكم.
يتم تمويل عرض رعاية األطفال هذا بنا ًء على طلب مشرف مركز رعاية األطفال/الروضة و الحضانة و لكن المؤسسة
المشرفة غير ملزمة بتقديم عرض من هذا النوع .كذلك يمكن أن تتطابق إطار مدة الرعاية المقدمه لطفلكم وفقا ً للمدة
المحدودة في قسيمة الرعاية لطفلكم في مركز الرعاية النهارية /الروضه.

في حال إذا كانت المؤسسة المشرفه على الروضة الخاصة بكم غير قادره على تقديم العرض المطلوب لكم  ،فبنا ًء على طلبكم
سوف يسعدنا التحقق مما إذا كان يوجد إمكانية ترتيب الرعاية (المؤقتة) المطلوبة لطفلكم من قبل مؤسسة مشرفة أخرى.
إذا كان االمر يهمكم  ،يرجى التواصل معنا على البريد االلكتروني kifa- risil‹omitfe f@senbif.berlin.de :

تفضلوا بقبول فائق االحترام
بالنيابة:
هولجر شولز
رئيس قسم تعليم األسرة والطفولة المبكرة

