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

 
 اطالعات برای والدین در مورد تعطیلی مراکز مراقبت ھای روزانھ از کودکان تا تاریخ ٠٢/٢٠٢١/١۴

 و استفاده از حق مراقبت ھای اضطراری از کودکان

آقا یا خانم محترم، والدین عزیز، 

مـا از مشکالت 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 الزمـھ 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 قـبال 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 اطـالعـات خـاصی را در مـورد 
شـرایط و مـقررات مـربـوط مـراکز نگھـداری از کودکان بـعد از تـاریخ ١۵ فـوریھ 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 اطـالعـات 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 اطالع شما می رسانیم. 

 ھزینھ ھای مربوط بھ وعده ھای غذایی:

بـرخـالف 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 معموالً ٢٣ یورو در ماه است. 

ھـزینھ ھـای مـربـوط بـھ وعـده ھـای غـذایی عـمومـاً بـاید در روزھـای تعطیالت 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 ١٠ روز از فرزندان آن ھا مراقبت صورت نمی گیرد. 

از آنـجا کھ ھـزینھ مـربـوط بـھ وعـده ھـای غـذایی مـعموالً 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 اعـالم نشـده اسـت، این امکان وجـود 

دارد کھ ھزینھ مربوطھ متعاقبا دریافت گردد. 

مزایا در صورت بیماری کودک: 

مـا در آخـرین اطـالعیھ 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 سـواالتی کھ در این خـصوص مـطرح شـده انـد، مـا بـھ طـور واضـح 
اعـالم 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 اطـالعیھ بـرای والـدین،  شـما را در مـورد دسـترسی بـھ خـدمـات مـراقـبت ھـای اضـطراری از کودکان مـطلع 
کردیم . لـطفاً بـخاطـر بسـپارید،  زمـانی بـاید نیاز خـود را بـرای بـرخـورداری از شـرایط مـراقـبت ھـای ضـروری اعـالم 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 ۵٠ درصد بیشتر گردد. 

بـا تـوجـھ بـھ دالیل 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  سـواالت 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 ٩  صـبح تـا ٣ بـعد از 

ظھر میتوانید با شماره تلفن ٠٣٠٩٠٢٢٧۶۶٠٠ تماس حاصل نمایید. 

با احترام 
از طرف 

ھولگر شولز 
مدیر بخش خانواده و آموزش ھای دوران کودکی


