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

 ٢٩ﻣﺎرس ٢٠٢١

اطﻼﻋﯾﮫ ﺑرای واﻟدﯾن در ﻣورد ﻣﮭد ﮐودک ھﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﻣﺎرس ،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.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣوارد زﯾر ﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﻋﻣﺎل ﮔردد :

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

•

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 دﻻﯾل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘرﺳﻧﻠﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﺑﺎﺷد ،ﮔﺳﺗره ﺧدﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺣدود ﺷود.

•

از ﮐودﮐﺎن ﺑـﺎ ﻋـﻼﺋـم 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 ﺑـزرﮔـﺳﺎﻻن 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  030 - 90 227 6600در ھر روز ﮐﺎری از ﺳﺎﻋت  ٩ﺻﺑﺢ ﺗﺎ
 ١ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد) .ﺑﮫ ﺟز ﺗﺎرﯾﺦ  ١آورﯾل(٢٠٢١

ﺑﺎ اﺣﺗرام
از طرف
ھوﻟﮕر ﺷوﻟز
رﺋﯾس ﺑﺧش آﻣوزش ﺧﺎﻧواده و اواﯾل دوران ﮐودﮐﯽ

