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بھ ھمھ والدین کودکان  
در مراکز مراقبت و نگھداری روزانھ در برلین 

 

 ٢٩ مارس ٢٠٢١
 

     اطالعیھ برای  والدین در مورد مھد کودک ھا  از تاریخ ٢٩  مارس ٢٠٢١، 

والدین عزیز، خانم و آقای محترم، 

بـا وجـود اقـدامـات مـتنوع و گـونـاگـون بـرای حـصول اطمینان از انـجام خـدمـات مـراقبتی پـایدار و ایمن، میزان بـروز عـفونـت در 
مـراکز مـراقـبت و نگھـداری روزانـھ از کودکان در بـرلین نیز در حـال افـزایش اسـت، بـھ طـوری کھ تـعداد مـراکز مـراقـبت 
روزانـھ از کودکان کھ بـھ طـور کامـل یا نیمھ تعطیل در آمـده انـد، بـھ طـور مـداوم در حـال افـزایش اسـت. و بـھ ھمین صـورت، 
در بـرلین نیز مـشھود اسـت کھ تـعداد کودکان آلـوده در حـال افـزایش می بـاشـد. بـھ ھمین دلیل مـا از شـما می خـواھیم کھ فـقط در 
صـورت ضـرورت بـھ اسـتفاده از خـدمـات مـراقـبت و نگھـداری از کودکان ادامـھ دھید و این کار را بـھ طـور مـنظم بـا مھـد 

کودک فرزند خود ھماھنگ کنید. 
عالوه بر این موارد زیر نیز باید اعمال گردد : 

 

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur):  

http://www.berlin.de/sen/bjf


خـدمـات رسـانی مـنظم بـھ صـورت محـدود ادامـھ دارد. نگھـداری از کودکان در بـاید در گـروه ھـایی بـاشـد کھ تـا حـد امکان •
ثابت ھستند. اگر این امر بھ دالیل سازمانی یا پرسنلی قابل اجرا نباشد، گستره خدمات رسانی ممکن است محدود شود. 

از کودکان بـا عـالئـم سـرمـاخـوردگی مـراقـبت نمی شـود. این در مـورد کودکانی کھ سـرفـھ می کنند یا آبـریزش بینی دارنـد •
حتی بـدون داشـتن تـب نیز صـدق می کند. بـھ عـنوان جـایگزین، نتیجھ منفی یک تسـت سـریع/ تسـت خـودآزمـایی می تـوانـد 
ارائـھ شـود. انـجام دادن و بـھ مـوقـع بـودن تسـت بـاید بـا تـوضیحات شخصی یا گـواھی مـرکزانـجام تسـت تـأیید شـود. بـرای 
آزمـایشات سـریع می تـوان از ھـمھ مـراکز نـمونـھ گیری در بـرلین اسـتفاده کرد. لـطفا پیش از انـجام تسـت در نـظر داشـتھ 
بـاشید کھ فـرزنـد شـما تـوسـط شـخص  نـاآشـنایی آزمـایش می شـود یا خیر. اگـر این امـر از نـظر سـازمـانی امکان پـذیر بـاشـد ،  
انـجام تسـت خـودآزمـایی تـوسـط والـدین نیز می تـوانـد در محـل زنـدگی صـورت گیرد. انـتظار می رود امکان انـجام تسـت 

خودآزمایی برای کودکان از اواسط آوریل در دسترس مراکز مراقبت ھای روزانھ از کودکان قرار گیرد. 

اسـتفاده از مـاسک ھـای صـورت پـزشکی تـوسـط مـتخصصان آمـوزش و پـرورش کودکان اکنون در صـورت تـماس •
مسـتقیم بـا کودکان نیز مـجاز اسـت. اسـتفاده از مـاسک ھـای صـورت پـزشکی بـرای تـماس بـزرگـساالن بـا یکدیگر اجـباری 

است. عدم استفاده از ماسک ھای پزشکی تنھا با ارائھ گواھی دکتر امکان پذیر است. 

انـجام واکسیناسیون بـرای کارکنان مـراکز مـراقـبت  و نگھـداری روزانـھ از کودکان  و ارائـھ مـداوم تسـت ھـای سـریع 
سـھم قـابـل تـوجھی در تثبیت خـدمـات مـراقبتی دارد. بـا این حـال ، از آنـجا کھ کودکان کوچک در حـال حـاضـر بیشتر و 
بیشتر آلــوده می شــونــد ، کاھــش تــعداد تــماس ھــا و ردیابی آنــھا بسیار مــھم اســت. بــنابــراین مــا ھــمچنان از شــما 

درخواست می کنیم کھ این مورد را در حوزه خصوصی و شخصی خود نیز در نظر بگیرید. 

اگـر سـوالی داشـتید ، شـماره تـلفن خـط ویژه والـدین از طـرف اداره آمـوزش، جـوانـان و خـانـواده سـنا ھـمچنان در 
دسترس است. می توانید از طریق شماره تلفن  6600 227 90 - 030  در ھر روز کاری از ساعت ٩ صبح تا 

١ بعد از ظھر با ما تماس بگیرید. (بھ جز تاریخ ١ آوریل٢٠٢١) 

با احترام 
 از طرف 

ھولگر شولز 
 رئیس بخش آموزش خانواده و اوایل دوران کودکی


