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Gửi đến tất cả vị phụ huynh của
các cháu đi nhà trẻ ở Berlin

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

Thông tin cho các phụ huynh về việc mở cửa nhà trẻ bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 năm 2021 nhưng hoạt
động theo chế độ quy định hiện hành còn hạn chế

Các vị phụ huynh thân mến, thưa các ông và các bà !

Việc các nhà trẻ đóng cửa từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đã gây cho phụ huynh và các cháu những áp lực
và hạn chế lớn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mặc dù trong thời gian cuối có hơn 50% các cháu
vẫn được đến các nhà trông trẻ ngoài giờ. Chính phủ của bang rất biết về việc các gia đình ở Berlin đang
phải chịu áp lực này.
Với sự hiểu biết này và dựa trên cơ sở là ở các nhà trẻ của Berlin có rất ít các trường hợp bị lây nhiễm,
trong phiên họp ngày 02 tháng 03 năm 2021 chính phủ của bang đã quyết định cho phép mở cửa lại các
lớp khuyến dậy trẻ ban ngày (nhà dậy trẻ và nhà trông trẻ ban ngày) từ ngày 09 tháng 3 năm 2021 cho
tất cả các cháu bé của Berlin, cho phép hoạt động theo quy định hạn chế hiện hành về phòng chống
dịch bệnh.

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de
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Các quy định cụ thể bao gồm :

1.

Tất cả các cháu đều có chế độ đuợc đi học ở nhà trẻ ban ngày. Bỏ việc giới hạn quy định khi
phân các cháu vào từng nhóm trong theo mục đích/phân loại. Không áp dụng danh sách ưu
tiên một số ngành nghề quan trọng cho bộ máy (nhà nước) nữa (khi lập lớp/nhóm).

2.

Hàng ngày tất cả các cháu đều được hưởng chế độ chăm sóc, tối thiểu là 7 tiếng đồng hồ
không phụ thuộc vào chuyện có nhu cầu hay không.

3.

Các nhà trẻ cần phải cố gắng cung cấp cho các gia đình một lịch chăm sóc có phạm vi phù hợp
với nhu cầu các gia đình và chính vì vậy nên hàng ngày phải tổ chức ít nhất là có 1 nhóm trông
trẻ cho các cháu có phiếu được gửi cả ngày (Ganztaggutschein)

4.

Để hạn chế lây bệnh truyền nhiễm thì cần phải hạn chế tiếp xúc và lập danh sách người vào
nhà trẻ để giúp truy kiếm người bị lây khi có người bị nhiễm. Các nhóm/lớp trẻ được trông
nên cố giữ nhân sự cố định, hạn chế thay đổi các cháu trong lớp.

5.

Các quy định vệ sinh dịch tể cần phải được chú ý như trước cũng như sau này

Việc sắp mở cửa sẽ đặt ra nhiều thách thức lớn về mặt tổ chức đối với các hãng chủ quản và nhà trẻ, đặc
biệt ở các nhà trẻ mà không đủ số lượng các thầy cô nuôi dậy trẻ đi làm. Nếu ở nhà trẻ của quý vị nằm ở
trong trường hợp như vậy thì có thể là quý vị cần phải thống nhất với người phụ trách nhà trẻ, tuỳ theo
hoàn cảnh cụ thể, để có được những mô hình trông trẻ theo chế độ cách ngày hay cách tuần trong một
khoảng thời gian nhất định. Về việc này chúng tôi xin nói trước ngay từ bây giờ là xin đề nghị các quý vị
thông cảm và hãy hỗ trợ tích cực nhà trẻ trong việc này.

Thêm vào nữa chúng tôi đề nghị các quý vị chỉ gửi các cháu đến nhà trẻ khi thật cần thiết và chỉ gửi cháu
trong thời gian bắt buộc cần phải gửi và thường xuyên liên lạc và thống nhất với nhà trẻ về việc gửi các
cháu.

Việc mở cửa nhà dậy và trông trẻ được hỗ trợ sát cánh qua việc cung cấp toàn diện và thường xuyên các
xét nghiệp nhanh (Schnelltest) và vật liệu y tế bảo trợ (đặc biệt là khẩu trang FFP2) . Ngoài ra còn được
hỗ trợ qua chính sách tiêm chủng (vắc xin), mà số thứ tự ưu tiên tiêm cho các nhân viên nhà trẻ đã được
nâng lên bậc và sắp tới này họ sẽ đến lượt được tiêm phòng.

Các biện pháp này sẽ đóng góp phần quan trọng cho sự an toàn và bền vững chế độ hoạt động nhà trẻ
chăm sóc và trông coi các cháu.

Khi mở cửa nhà trẻ quay lại hoạt động theo quy định hiện hành còn ở mức độ hạn chế thì Bộ giáo dục,
thanh niên và gia đình thấy rằng, tất cả các phụ huynh bắt đầu từ tháng 3 năm 2021 lại phải có trách
nhiệm đóng góp chi phí ăn uống hàng tháng là 23 Euro/tháng. Quý vị vẫn phải đóng số tiền này, kể cả khi
con của quý vị không đến tham gia sinh hoạt ở nhà trẻ.
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Khi đưa các nhà trẻ đi vào hoạt động theo quy định hiện hành ở mức độ còn bị giới hạn trong điều kiện
có nạn dịch, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi liên tục và gắt gao các sự việc lây nhiễm xẩy ra ở các cơ sở ,
để phản ứng được kịp thời khi cần thiết.

Vị nào muốn hỏi gì thì đề nghị liên lạc đường dây nóng dành cho phụ huynh của bộ giáo dục, thanh
niên và gia đình thiết lập, đường dây này còn hoạt động tiếp tục cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2021.
Số đường dây nóng là 030-90277 6600, số máy hoạt động trong tất cả các ngày làm việc (thứ 2 đến
thứ 6) từ 9 đến 15 giờ.

Chúng tôi rất cám ơn về sự hỗ trợ của các quý vị trong việc khắc phục tình hình hiện nay .
Chúng tôi hy vọng rằng, các quy định mới sẽ giúp việc tổ chức cuộc sống gia đình của quý vị được dễ
dàng hơn và tạo điều kiện cho quý vị và các cháu hàng ngày trở lại với cuộc sống bình thường hơn.

Chào thân ái

Thừa lệnh
Holger Schulze
Vụ Trưởng - Vụ V
Gia đình và giáo dục các cháu nhỏ
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