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 یا هم مهد های کودک )کودکستان(و کودکان روزانه های مراکز مراقبت دوباره  یلیتعط

 2021اپریل  سال  8اطفال شما از مورخ از  یاضطراربرنامه مراقبت و نگهداری در مورد اطفال  نیوالدبرای اطالعات 

 

 پدران و مادران و والدین عزیز، خانمان عزیز و اقایان عزیز،

، و به شکل سریع یا ندهیبه طور فزا ( B.1.1.7)نوع  کرونا روسیو بیماری ساری جهیتعداد عفونت ها در نت شیبا توجه به افزا

یا هم مهد های کودک و کودکان روزانه  یگرفت که دوباره مراکز مراقبت ها میخود تصم ژهیامروز در جلسه و نیسنا برل

 8از مورخ  یاضطراربرنامه مراقبت های برگردد.  ت های اظطراریبه برنامه ویژه مراقب کند و دوباره لیرا تعط)کودکستان( 
 دیجد یتعداد عفونت هااوردن کاهش به هدف  عمل برای نی. اباشد یعمل مجاری قابل  2021همین ماه سال  8اپریل یعنی موخ 

 .میباشد یبهداشت ستمیسشدن و فشار باالی از اضافه بار  یریو جلوگبیماری ساری کرونا 

 مراقبت های اظطراری میتوان فقط در حالت استفاده کنید وقت که،از 

 این مراقبت از سوی مرکز مهد کودک یا هم  ، برای اطفال تانمراقبت  گرید یها نهیگز کمبود یا هم نبود لیبه دل

 برای کودک شما باشد.مبرم  ازین )کودکستان(

 و همزمان 

  باز هم ( گی یا هم هوم افیس هم باشد در دفتر خانه حتا اگر) نیوالدی یا هم وظیفه ای یکی از حرفه ا تیفعالدر حالت که

 یرا م ستیل نیاباشد، باشد. در مهد کودک ثبت شده  یاضطرار یمراقبت ها ی وظایف والدین که مستحقفعل ستیدر ل

 .دیکن دایپ ریدر ز دیتوان

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/uebersicht-der-berufsgruppen-fuer-die-
notbetreuung.pdf 
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  فل شما در حالت باشد که در فصل تابستان اینده به مکتب رفتنی یا هم یعنی اگر طباشد  یدبستان شیپ شما اگر کودکو

پرورش  تلیومسئوکه  نیفرزندان والد ایروند(  یکه در تابستان به مدرسه م ی)به عنوان مثال کودکانداخل شدنی باشد 

یک بخش والدین یک بخش والدین باشد یعنی کودکان که فقط با مادر و یا هم فقط با پدر یعنی  مسؤولیتکودک به 

نیاز  یاضطرار یسرپرستان که به مراقبت هاهم  اتنها ی نیوالد ی این حرفه ا تیبدون توجه به فعالزندگی میکند، 

 ، یعنی،دارند
  از جمله یا هم دارند.  الزامی یعنی ضروری به مراقبت ازین یتیترب ژهیو لیباشد که به دال یکودکاناین در مورد به اگر

نگاه از  تیبه حما ازیکه ن یکودکانیا هم ،  باشد معیوبیتو  تیمعلول یدارامیباشد که شامل ، کودکان کودکان نیاگروه 

آنها  نسرپرستا ای نیوالد یحرفه ا تیوابسته به فعال زیکودکان ن نیمراقبت از اداشته باشد. همچنان زبان مشکالت 

 .نمیباشد

 یخصوصیا هم وظیفه ای یا هم مشکالت  یحرفه ا لیدال اتوان ب یماضطراری یا هم فوری مراقبت  برای فوق العاده ازین کی

 منظم باشد. ایمداوم هم مراقبت اضطراری  ای هروز کی برای مراقبت اضطراری توان یم تقاضا نیباشد. اقابل قبول 

یا هم سرپرستان کودکان شامل مرکز مراقبت های روزانه یا مراقبان  ای نی، ما از همه والدیا هم جداگانه از این نیصرف نظر از ا

کار را بطور منظم  نیمحدود کنند و ا یخود را به موارد ضرور یفرد یمراقبتها یازهایکه نمی نمایم تقاضا هم مهد های کودک 

 هماهنگ کنند.مرکز مهد های کودک شان با امکانات 

مانند  یسرماخوردگ فیعالئم خف یکه دارا یتوان از کودکان یکه در حال حاضر نمبه یاد داشته باشید  یا هم  دیلطفاً بخاطر بسپار

در مورد  2021 چمار 31مورخ  نیمراقبت کرد. مقررات اطالعات والد یمنف شیآزما جهیسرفه هستند بدون نت ای ینیب زشیآبر

 .یعنی قابل عمل میباشد همچنان ادامه دارد یبرخورد با کودکان با عالئم سرماخوردگ

 غذا: یها نهیهز

از ،  نیوالداین محدودیت ها به مربوط به فشار های ها و  تیو محدود یاضطرار برنامه مراقبت هایمکرر  یبا توجه به معرف

که  میخواستو یا هم مراکز مراقبت های روزانه خواهش کردیم و کودک های مهد  خدمات مراقبت از کودکان یعنی ارائه دهندگان

 یدر ماه مربوطه ، از جمع آور اناز کودکهای روزانه مراقبت های مرکز  شنهادیروز از پ 10از  شیب نکردن در صورت استفاده

یعنی این امر یا هم قانون از ماه اپریل به بعد تا قانون جدید قابل اعتبار  کنند یخودداربه بعد  اپریلماه شروع غذا از  یها نهیهز

از زمان ماه  نیشود و در ا یماه انجام م یمعموالً در ابتدا ییغذا یها نهیهز یآور عجمیا هم به دلیل این که آنجا که  . ازمیباشد

 .شود هبر گردانیدامکان دارد پول این ماه شما دوباره به شما ،  ستیهنوز مشخص نها مراقبت های  شنهادیاز پ یاستفاده واقع

 

 پدران و مادران و والدین عزیز،

 طیشرا تحتمحدود خود به شکل منظم  یها تیوقت به فعال سریع ترین یا هم زودترین فرصت ودر تالش است تا در  نیسنا برل

 یبرا ونیناسی، ما در حال ادامه کار واکس یا به همین دلیل منظوررسیدن به این  یبازگردد. برابیماری ساری کرونا  ریهمه گ

 یبرا شتریببیماری کرونا  یشیآزما ی، بسته ها نی. عالوه بر امراقبت های روزانه هستیمو مراکز کودک های  کارمندان در مهد

شرایط مهم دیگر برای رسیدن به این هدف  از یکی. دهد یدر دسترس قرار م ندهیکودکان در چند هفته آ یبرا ، و یکادر آموزش

 .نماییم تیرعارا   هیکل یمهم اقدامات بهداشت یها این است تا شرایط

 .میشما سپاسگذار تیاز درک و حما

 احترام با
 طرف از

 شولز هولگر
 بخش سیرئ

 یکودک لیخانواده و اوا آموزش


