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اطالعات مربوط به والدین برای گسترش مراقبت های اضطراری از  22فوریه 2021
16.02.2021
پدر ومادر های عزیز ،خانم ها وآقایان محترم

سنای برلین در  ۱۱فوریه  ۲۰۲۱تصمیم گرفت که در آیین نامه قانون مراقبت وسرایت عفونت که در تاریخ۲۵
ژانویه  ۲۰۲۱گرفته شده بود ،تغییری ندهد
در برلین مهد کودک ها ،ومکان هایی که فرزندانتان مراقبت ونگه داری می شوند همچنان بسته خواهند ماند و کماکان
مراقبت های اضطراری ارائه خواهد شد
با توجه به بار سنگین برای خانواده ها در برلین  ،مقررات دسترسی به مراقبت های اضطراری از  ۲۲فوریه ۲۰۲۱
گسترش می یابد
در گذشته میزان مراقبت ونگه داری اضطراری در مهد کودک ها طبق موارد نوشته شده درقرارداد نگه داری های
اضطراری حداکثر ۵۰درصد بوده است که از تاریخ  ۲۲فوریه ۲۰۲۱این میزان به ۶۰درصد افزایش یافته است
در حال حاضرپیش فرض های مراقبت های اضطراری همچنان به صورت گذشته باقی مانده است.
چنانچه مواردی پیش بینی نشده ویا خارج از شرایط معمول باشند ونیاز مبرم به مراقبت وجود داشته باشد و گزینه دیگری
برای مراقبت از کودکان در دسترس نباشد  ،می توانند از تاریخ  ۲۲فوریه  ۲۰۲۱آن کسانی که در آستانه رفتن به مدرسه
هستند و از حضور در مدرسه باز مانده اند یا نیاز به آموزش زبان دارند پذیرفته شوند
انتقال از کودکستان به مدرسه ونیاز به یادگیری زبان می توانند بعنوان دالیل ویژه برای مراقبت های اضطراری شناخته
شوند
برای دسترسی به مراقبت اضطراری لطفا با مسئولین مهد کودک ها و کودکستان هاهماهنگ کنید
برای روشن شدن هر گونه سوال در مورد واجد شرایط بودن برای مراقبت اضطراری شما هنوز هم می توانید از خط تلفن
ویژه برای پدر و مادر در سنا قسمت آموزش و پرورش ،جوانان و خانواده استفاده کنید.
تلفن۰۳۰-۹۰۲۲۷۶۶۰۰ 030 - 90227 6600
روز های کاری از ساعت  9صبح تا  3بعد از ظهر این شماره تلفن در دسترس میباشد
با احترام از طرف
هولگر شولز
رئیس خانواده و آموزش های دوران کودکی
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