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إلى جميع آولياء األطفال في مراكز الرعاية
النهارية/الروضة في برلين

التاريخ05.05.2021 :

معلومات للوالدين حول توسيع الوصول إلى الرعاية الطارئة للرعاية النهارية في الروضة
السيدات والسادة المحترمين ،الوالدين األعزاء،
–
وفقًا لمتطلبات قانون إجراءات احتواء عدوى الكورونا سارس  -كوفيد  2ال تزال مراكز الرعاية النهارية  /الروضة و
الحضانة في والية برلين مغلقة ،و يتم تقديم الرعاية لألطفال فقط في الحاالت الطارئة .
لحسن الحظ  ،فإن ما يسمى بمؤشر  7أيام في برلين آخذ في االنخفاض و كذلك إنخفضت نسبة اإلصابة بالعدوى في مراكز
الرعاية النهارية  ،بما في ذلك بين األطفال تتناقص و بشكل مطرد ،و يتيح هذا التطور اإليجابي اآلن ألخذ خطوات أخرى
ألجل فتح مركز الرعاية النهارية/الروضة.
لذلك قرر مجلس الشيوخ  ،في اجتماعه المنعقد في  4مايو/أيار  ، 0202بأنه اعتبارا من  22مايو/أيار  ، 0202يجب
منح جميع األطفال الذين بلغوا سن الرابعة إمكانية الوصول إلى رعاية حالة الطوارئ .و لم يعد الحاجة الخاصة والملحة
للرعاية شرطا مسبقا لحصولهم على الرعاية النهارية.
في الوقت الراهن يدرس مجلس الشيوخ في برلين أيضا خطوات أخرى لفتح المجال ،و حتى يتمكن قريبا من تقديم الرعاية
النهارية لجميع أطفال عائالت برلين مرة أخرى .و لكن الشرط األساسي لذلك الفتح هو بقاء معدل اإلصابات ثابتا أو آخذا
في التناقص.
من أجل تهيئة الظروف اإلطارية لعملية طوارئ آمنة و مستقرة ،نحن ندعم المرافق واألطفال الذين تتم رعايتهم هناك ،من
خالل عروض التطعيم للموظفين وتقديم المواد الواقية وخيارات االختبار وإمكانية رعاية األطفال في مجموعات صغيرة
ومستقرة.
من أجل أن يتمكن األطفال من الذهاب إلى مركز الرعاية النهارية على الرغم من أعراض البرد الخفيفه ،هناك إمكانية لتقديم
نتيجة اختبار سلبية أو تصريح ذاتي من الوالدين عن ذلك .وألجل إثبات عدم وجود عدوى بالكورونا يكفي تقديم اختبار سلبي
مرة واحدة .ال يشترط التأكيد اليومي لنتائج االختبار السلبية أو التكرار اليومي لالختبارات.
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لقد قدمنا بتقديم مجموعه تقدر ب  055555اختبار ذاتي لمراكز الرعاية النهارية ألجل إعطائم ألولياءألطفال إلختبار
أطفالهم عن الكورونا.
يرجى منكم مالحظة ما يلي:
 تقومون بإجراء االختبار بنفسكم وليس بواسطة طاقم الرعاية النهارية، يتم إستالم هذه االختبارات إذا لزم األمر ،ولكي تتمكنوا من اختبار طفلكم على أساس أسباب مناسبة محددة.إذا إستلمتم جهاز اإلختبار  ،فنحن نحثكم على مشاهدة الفيديو التدريبي من إدارة التعليم والشباب واألسرة في مجلس الشيوخ
حول كيفية إجاء االختبار لتجنب أخطاء التطبيق .سوف تجدون هذا على الرابط أدناه :
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#faq_1_7
إذا كانت هناك أمراض مزمنة سابقة لدى الطفل تشمل أيضا ً حاالت البرد  /أعراض المرض  ،فإن االختبار المتكرر ليس
ضروريا ً لهذا السبب وحده .ومع ذلك  ،يجب تقديم شهادة طبية تؤكد المرض السابق من أجل السماح للطفل بالذهاب إلى مركز
الرعاية النهارية /الروضة.
في األسابيع القليلة الماضية  ،تلقينا أيضا ً استفسارات منتظمة حول ما يسمى بالفحوصات الذاتية للعاب .لم تتم الموافقة على هذه
االختبارات من قبل المعهد الفيدرالي لألدوية واألجهزة الطبية  ،ولهذا السبب لم يتم توفير االختبارات ذات الصلة من جانبنا
لمراكز الرعاية النهارية/الروضة.
الوالدين األعزاء  ،نحن ندرك أن إغالق مراكز الرعاية النهارية يمثل ضغطا ً و عبئا ً ثقيالً وخاصا ً لعائالت برلين التي ،على
الرغم من الرعاية الطارئة الواسعة النطاق ،ال تزال غير قادرة على االستفادة من أي من مرافق رعاية األطفال.
نؤكد لكم أن مجلس الشيوخ في واليية برلين يدرس الخطوات األخرى الستبدال اإلغالق الحالي التام لمراكز الرعاية
النهارية/الروضة في برلين برعاية الطوارئ الشاملة في أسرع وقت ممكن و ذلك ألجل توفير العرض لجميع عائالت برلين
وأطفالم.

تفضلوا بقبول التحيات الطيبه
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هولجر شولز
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