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

٢٠٢١-٢-١٦
معلومات خاصة باﻷهالي عن التوسع في الرعاية الطارئة ابتدا ًء من ٢٠٢١-٢-٢٢
اﻷهالي اﻷعزاء ،حضرات السيدات والسادة
قرر مجلس حكومة برلين في  ٢٠٢١-٢-١١عدم اتخاذ أي تغييرات في اﻷنظمة السارية المفعول منذ  ٢٠٢١-١-٢٥بما يتعلق
باﻷمر اﻹداري ﻹجراءات الحماية من العدوى.

–

وبالتالي سوف تبقى رياض اﻷطفال ومراكز الرعاية النهارية لﻸطفال في برلين مغلقة ،مع اﻻستمرار بتوفير العمل الطارئ.
بالنظر إلى اﻷعباء الكبيرة للعائﻼت في برلين ،فإنه سيتم التوسع في اﻷنظمة النافذة بالنسبة للحصول على إمكانية الرعاية
الطارئة ابتدا ًء من ٢٠٢١-٢-٢٢
حيث سوف يتم رفع حد السقف اﻷعلى المسموح به حتى اﻵن بالنسبة للحدود القصوى للحصول على حق الرعاية الطارئة في
دور الرعاية النهارية لﻸطفال من  ٥٠إلى  ٦٠بالمائة من المقاعد المرتبطة بعقد ساري المفعول مع دور الرعاية ،وذلك ابتدا ًء
من ٢٠٢١-٢-٢٢
وفي هذا الصدد فإن الشروط الحالية والسارية المفعول بالنسبة للحصول على حق الرعاية الطارئة سوف تبقى مبدئيا ً كما هي.
وفي حال كان هناك حاجة ُمل ّحة واستثنائية للرعاية ولم يكن هناك أي إمكانية أخرى لرعاية اﻷطفال ،فمن الممكن إضافةً إلى
ذلك قبول اﻷطفال الذين سوف يلتحقون بالمدرسة في الوقت القريب ،أو الذين تم تأجيل واجب التحاقهم المدرسي ،أو من هم
بحاجة إلى دعم لغوي ،وبذلك يتم اعتبار اﻻلتحاق بالمدرسة ووجود الحاجة إلى دعم لغوي أسباب تربوية خاصة ومعترف بها
بالنسبة للرعاية الطارئة.
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الرجاء التنسيق بشكل حثيث ومستمر مع دور الرعاية النهارية لﻸطفال المختصة بكم بما يتعلق بحق الحصول على الرعاية
الطارئة.

لﻺجابة عن استفساراتكم حول اﻷحقية في الحصول على الرعاية الطارئة ،فإن الخط الساخن الخاص باﻷهالي والتابع
لوزارة التعليم والشباب واﻷسرة سوف يكون في خدمتكم.
يمكنكم التواصل عن طريق رقم الهاتف٠٣٠٩٠٢٢٧٦٦٠٠ :
وذلك خﻼل أيام الدوام الرسمي بين الساعة التاسعة صباحا ً والساعة الثالثة ظهراً.

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

