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ﺑﮫ ھﻣﮫ واﻟدﯾن ﮐودﮐﺎن در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن
در ﺑرﻟﯾن

اطﻼﻋﺎت ﺑرای واﻟدﯾن در ﻣورد ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ١۴/٠٢/٢٠٢١
و اﺳﺗﻔﺎده از ﺣق ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺿطراری از ﮐودﮐﺎن

آﻗﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧم ﻣﺣﺗرم ،واﻟدﯾن ﻋزﯾز،
ﻣـﺎ از ﻣﺷﮑﻼت و ﺳﺧﺗﯽ ھـﺎﯾﯽ زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺑـﮫ دﻟﯾل ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣـراﮐز ﻣـراﻗـﺑت روزاﻧـﮫ و ﺷـراﯾط اﺿـطراری ﻧﮕﮭـداری از ﮐودﮐﺎن
ﺑـﮫ وﺟـود آﻣـده اﻧـد ،آﮔـﺎه ھﺳـﺗﯾم .ﻣـﺎ از ﺣـﻣﺎﯾت و ﺻـﺑر ﺷـﻣﺎ ﮐﮫ ﻻزﻣـﮫ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐردن در اﯾن ﺷـراﯾط ھﺳـت ﺑﺳﯾﺎر ﺳـﭘﺎﺳـﮕزارﯾم.
ﮐﺎھـش ﺗـﻌداد ﻋـﻔوﻧـت ھـﺎ در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـر ﺑـﮫ ﻣـﺎ اﻣﯾد ﻣﯾدھـد ﮐﮫ اﻗـداﻣـﺎت ﻣـﺧﺗﻠف ﺑـرای ﻣـﮭﺎر اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھـﻣﮫ ﮔﯾر ،ﮐﮫ ھـﻣﮫ
ﺟـواﻧـب ﺟـﺎﻣـﻌﮫ را ﺗـﺣت ﺗـﺄﺛﯾر ﻗـرار داده اﺳـت ،ﻣـوﺛـر واﻗـﻊ ﺷـده اﻧـد .ﺑـﮫ ﻣـﻧظور ﺣـﻣﺎﯾت از اﯾن روﻧـد ﻣـﺛﺑت ،اﻗـداﻣـﺎت ﺑـرای ﮐﺎھـش
ارﺗـﺑﺎطـﺎت و ﺗـﻣﺎس ﺑـﺎ ﻣﮭـدﮐودک ھـﺎ ھـﻣﺎﻧـطور ﮐﮫ ﻗـﺑﻼ ﺑـرﻧـﺎﻣـﮫ رﯾزی ﺷـده اداﻣـﮫ ﺧـواھـﻧد ﯾﺎﻓـت .در اﯾن راﺑـطﮫ ،از ﺷـﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﯾم ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧدان ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ اداﻣﮫ دھﯾد.
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در ﻋﯾن ﺣـﺎل ،از ﺷـﻣﺎ ﺧـواھـﺷﻣﻧدﯾم اﯾن را در ﻧـظر ﺑﮕﯾرﯾد ،ﮐﮫ ﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـر ﻧﻣﯽ ﺗـواﻧﯾم اطـﻼﻋـﺎت ﺧـﺎﺻﯽ را در ﻣـورد
ﺷـراﯾط و ﻣـﻘررات ﻣـرﺑـوط ﻣـراﮐز ﻧﮕﮭـداری از ﮐودﮐﺎن ﺑـﻌد از ﺗـﺎرﯾﺦ  ١۵ﻓـورﯾﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷـﻣﺎ ﻗـرار ﺑـدھﯾم .ﺑـرای اﯾن ﮐﺎر
اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﻣواﻓﻘت دوﻟت ﻓدرال ﺑﺎ اﯾﺎﻟت ھﺎی ﻓدرال و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﻌدی ﺳﻧﺎ ﺑﺎﺷﯾم.
ﺑـدﯾن وﺳﯾﻠﮫ اطـﻼﻋـﺎت ﺟـدﯾد و ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ در ﻣـورد ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ ﻏـذا ،ﻣـزاﯾﺎی در ﻧـظر ﮔـرﻓـﺗﮫ ﺷـده در ﺷـراﯾط ﺑﯾﻣﺎری و
ﺣق اﺳﺗﻔﺎده از ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺿطراری از ﮐودﮐﺎن را ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم.

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ:
ﺑـرﺧـﻼف ﺑﯾﺷﺗر اﯾﺎﻟـت ھـﺎی ﻓـدرال ،در ﺑـرﻟﯾن ھـزﯾﻧﮫ ای ﺑـرای ﻣـراﻗـﺑت روزاﻧـﮫ از ﮐودﮐﺎن ﻧـﺑﺎﯾد ﭘـرداﺧـت ﮔـردد .ﺳـﮭم واﻟـدﯾن در
ﻣورد ھزﯾﻧﮫ ﺣرﺑوط ﺑﮫ وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻣﻌﻣوﻻً  ٢٣ﯾورو در ﻣﺎه اﺳت.
ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ وﻋـده ھـﺎی ﻏـذاﯾﯽ ﻋـﻣوﻣـﺎ ً ﺑـﺎﯾد در روزھـﺎی ﺗﻌطﯾﻼت ﻋـﻣوﻣﯽ و ﯾﺎ ھـﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری ﮐودک ﭘـرداﺧـت ﺷـود.
و ھﻣﯾن اﻣـر ﺗـﺎﮐﻧون در ﺷـراﯾط ﻣـوﺟـود ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﻣﺣـدودﯾت ھـﺎی ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھـﻣﮫ ﮔﯾر ،ﺑـرای ﻣﮭـد ﮐودک ھـﺎ ﻧﯾز
اﻋﻣﺎل ﺷده اﺳت.
ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﻣﺣـدودﯾت ھـﺎی ﻣـداوم در ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی روزاﻧـﮫ از ﮐودﮐﺎن ،ﻣـﺎ اﮐﻧون از اراﺋـﮫ دھـﻧدﮔـﺎن اﯾن ﺧـدﻣـﺎت درﺧـواﺳـت
ﮐرده اﯾم ،ﮐﮫ ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ وﻋـده ھـﺎی ﻏـذاﯾﯽ ﺑـرای ﻣـﺎه ﻓـورﯾﮫ را درﯾﺎﻓـت ﻧﮑﻧﻧد .اﯾن اﻣـر ﺷـﺎﻣـل ﺧـﺎﻧـواده ھـﺎﯾﯽ
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر از  ١٠روز از ﻓرزﻧدان آن ھﺎ ﻣراﻗﺑت ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
از آﻧـﺟﺎ ﮐﮫ ھـزﯾﻧﮫ ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ وﻋـده ھـﺎی ﻏـذاﯾﯽ ﻣـﻌﻣوﻻً در اﺑـﺗدای ﻣـﺎه ﺟـﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷـود و ﺷـراﯾط ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ ﺣـق اﺳـﺗﻔﺎده از
اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ ﻧﮕﮭـداری و ﻣـراﻗـﺑت روزاﻧـﮫ ی ﮐودﮐﺎن در اﯾن ﺑـﺎزه ی زﻣـﺎﻧﯽ ھـﻧوز اﻋـﻼم ﻧﺷـده اﺳـت ،اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟـود
دارد ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﮔردد.

ﻣزاﯾﺎ در ﺻورت ﺑﯾﻣﺎری ﮐودک:
ﻣـﺎ در آﺧـرﯾن اطـﻼﻋﯾﮫ ﺧـود ،ﺷـﻣﺎ را در ﻣـورد اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣـوﺟـود در ﭼـﺎرﭼـوب اﻓـزاﯾش ﻣـزاﯾﺎی در ﻧـظر ﮔـرﻓـﺗﮫ ﺷـده ﺑـرای
دوران ﺑﯾﻣﺎری ﮐودﮐﺎن ﻣـطﻠﻊ ﮐرده اﯾم .ﺑـﮫ دﻟﯾل ﺗـﻧوع ﺳـواﻻﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺧـﺻوص ﻣـطرح ﺷـده اﻧـد ،ﻣـﺎ ﺑـﮫ طـور واﺿـﺢ
اﻋـﻼم ﻣﯾدارﯾم ،اﻓـرادی ﮐﮫ از اﻣﮑﺎن ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی اﺿـطراری ﮐودﮐﺎن اﺳـﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﮔـر ﻣـطﺎﺑـق ﺑـﺎ ﺗـوﺻﯾﮫ ﻣـﺎ ،از ﻓـرزﻧـدان
ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد ،ﺣق درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوران ﺑﯾﻣﺎری ﮐودک را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد.

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺿطراری از ﮐودک:
ﻣـﺎ ﺑـﺎ آﺧـرﯾن ﺑـرﮔـﮫ اطـﻼﻋﯾﮫ ﺑـرای واﻟـدﯾن ،ﺷـﻣﺎ را در ﻣـورد دﺳـﺗرﺳﯽ ﺑـﮫ ﺧـدﻣـﺎت ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی اﺿـطراری از ﮐودﮐﺎن ﻣـطﻠﻊ
ﮐردﯾم  .ﻟـطﻔﺎ ً ﺑـﺧﺎطـر ﺑﺳـﭘﺎرﯾد ،زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﯾد ﻧﯾﺎز ﺧـود را ﺑـرای ﺑـرﺧـورداری از ﺷـراﯾط ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی ﺿـروری اﻋـﻼم ﮐﻧﯾد ،ﮐﮫ
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ﺑـﮫ ﻋـﻧوان ﻣـﺛﺎل ھﯾﭻ ﮔـزﯾﻧﮫ دﯾﮕری ﺑـرای ﻣـراﻗـﺑت از ﮐودک ﺗـﺎن وﺟـود ﻧـدارد .ﺗـﻧﮭﺎ ﻣـﺷﻐول ﺑـﮫ ﮐﺎر ﺑـودن در ﻣـﺷﺎﻏـل و ﺧـدﻣـﺎت
ﺿروری ،ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺿطراری ﮐودﮐﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺑـرای اﯾﻧﮑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣـﺎﺻـل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھـﻣﭼﻧﺎن ﺗـﻣﺎس ھـﺎ و ارﺗـﺑﺎطـﺎت ﺗـﺎ ﺣـد ﻣﻣﮑن ﮐﺎھـش ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﻧد ،ﻣﯾزان اﺷـﻐﺎل ﻣـراﮐز
ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ﻧﺑﺎﯾد از  ۵٠درﺻد ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد.
ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ دﻻﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧﯽ  ،ﻣﻣﮑن اﺳـت ﻣـرﮐز ﻣـراﻗـﺑت از ﮐودک ﺷـﻣﺎ ﻣـﺟﺑور ﮔـردد ﺑـﺎ ھـﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎظـر ﻣـرﺑـوطـﮫ
ﺑﮫ ﻣﮭدﮐودک  ،زﻣﺎن ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﮐﺎھش دھﻧد .ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﺎر درک و ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم.

ﺑـرای ﭘـﺎﺳـﺦ ﮔـوﯾﯽ ﺳـواﻻت ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ واﺟـد ﺷـراﯾط ﺑـودن ﺑـرای ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی اﺿـطراری از ﮐودﮐﺎن  ،ﺧـط ﺗﻠﻔﻧﯽ واﻟـدﯾن در
ﺑـﺧش آﻣـوزش ،ﺟـواﻧـﺎن و ﺧـﺎﻧـواده در ﻣـرﮐز ﺳـﻧﺎ در دﺳـﺗرس اﺳـت .ﺗـﻣﺎﻣﯽ روزھـﺎی ﮐﺎری از ﺳـﺎﻋـت  ٩ﺻـﺑﺢ ﺗـﺎ  ٣ﺑـﻌد از
ظﮭر ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  ٠٣٠٩٠٢٢٧۶۶٠٠ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑﺎ اﺣﺗرام
از طرف
ھوﻟﮕر ﺷوﻟز
ﻣدﯾر ﺑﺧش ﺧﺎﻧواده و آﻣوزش ھﺎی دوران ﮐودﮐﯽ

