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Berlin kreşlerin´deki tüm çocukların
ebeveynlerine

12. Mart 2021

–

Kovid 19 hastalığı ile ciddi bir hastalık seyri riski artan veya riski artan ilgili bir kişi nedeniyle
normal kreş bakımına katılamayan çocuklar için tamamlayıcı bakım hakkında ebeveyn
bilgileri.

Sevgil Ebeveynler, sayın Bayanlar, sayın Baylar,
sözde bir risk grubuna ait olan çocuklar, genellikle sağlık nedenleriyle normal kreş bakımına
katılamazlar veya sadece çok sınırlı bir ölçüde kullanırlar. Aynı durum, ebeveynleri, büyükanne
ve büyükbabaları veya kardeşleri ortak bir evde yaşıyorlarsa bir risk grubuna ait olan çocuklar
için de geçerli olabilir. Bu, etkilenen herkese çok çeşitli yükler yaratır.

–

Bu çocuklara ayrıca erken çocukluk eğitimi ve bakımı sağlanmalı ve ebeveynler rahatlatılmalıdır.
Bu nedenle Berlin Eyaleti, sözleşmeli ortaklarıyla özellikle korunan bir ortamda destek sağlayan
bir anlaşma imzalamıştır. Kural olarak, bu, bakımın kreşte veya başka bir yerde yapılabildiği
küçük, sabit grupları ifade eder. Bireysel durumlarda, ailenin evinde saatlik bakımı da
düşünülebilir. Bu teklifin tasarlanması, günlük bakım sağlayıcılarının sorumluluğundadır. Tüm
günlük bakım sağlayıcılarından hızlı bir şekilde bir teklif geliştirmeye çağırdık. Bunun için uzun
zamandır beklediğini biliyoruz.

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de

—2—

Bu tekliften yararlanmanın ön koşulu, çocuğunuzun veya aynı evde yaşayan bir kişinin Kovid 19
hastalığı ile ciddi bir hastalık seyri riskinin tıbbi olarak artmış olması ve bu nedenle normal kreşe
katılamamasıdır.
Kreşinizin bu konuda size hitap ettiğini varsayıyoruz. Durum böyle değilse ve yukarıdaki koşullar
çocuğunuzla karşılanırsa, lütfen kreşinizle iletişime geçin. Kreşinizin size uygun desteği sağlamak
için gerekli organizasyon ve personel seçeneklerine sahip olup olmadığını birlikte konuşun.
Gerekirse, Kreş yönetimi, uygun bakım hizmetleri için mekansal potansiyellerin kullanılıp
kullanılmayacağının ve nerede kullanılabileceğinin belirlenmesinde kuruma destek olur.
Bu bakım teklifi, gündüz bakım merkezinin sağlayıcısının talebi üzerine finanse edilir.
Kurumun bu yönde bir teklifte bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir teklif
kapsamındaki ilgili bakım süresi de kuponunuzda belirtilen miktardan daha az olabilir.
Kurumunuz size bir teklifte bulunamazsa, başka bir sağlayıcı tarafından (geçici) bakımın
ayarlanıp ayarlanamayacağını kontrol etmekten memnuniyet duyarız.
İlginiz varsa, lütfen bize kita-risikomittel@senbjf.berlin.de adresinden ulaşın.
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