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

التاريخ1252.57171 :

معلومات للوالدين حول فتح مراكز الرعاية النهارية /دور الروضة و الحضانة بشكل رعاية منتظمة و محدودة
إعتباراً من17مايو/أيار 0202

–

السيدات والسادة المحترمين ،الوالدين األعزاء،
إن معيار  2أيام حاليا لتقييم مستوى الوباء (اعتبارا من  11مايو/أيار  )7171يؤشر إلى الدرجة  7.52وبالتالي أقل
بكثير من مستوى األسبوع السابق 5كذلك في مجموعات أطفال الرعاية النهارية/الروضة أيضا ،انخفضت األرقام مؤخرا
و هناك تراجع في مستوى عدد اإلصابات بالعدوى مرة أخرى5
واستنادا إلى هذا التطور اإليجابي في معرفة العبء الذي كان يحمل على العائالت خالل فترات اإلغالق منذ 8
أبريل/نيسان  ، 7171لذلك قرر مجلس شيوخ برلين في اجتماعه في هذا اليوم ،إعادة فتح مرافق الرعاية النهارية  /دور
الروضة و الحضانة من جديد5
حيث سيتم اعتبارا من  12مايو/أيار  7171إعادة الفتح و تقديم عروض رعاية األطفال اليومية لجميع العائالت
وأطفالهم ،وسيتم تقديم هذه العروض بشكل رعاية منتظمة و لكن محدودة في ظل ظروف الوباء السائدة في الوقت الراهن5
بالتفصيل ،يجب تلبية ما يلي:

–

( )1يجب أن يحصل جميع األطفال الذين لديهم عقد الرعاية على حق الوصول إلى مركز الرعاية النهارية/الروضة 5و
تلغى جميع القيود المترتبه على المجموعات المستهدفة الفردية 5قائمة المهن  KRITIS -المهمة للنظام العام ذات
الصلة و بشكل منهجي يتم إلغائه و لم تعد صالحة لإلستخدام5
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( )7يجب أن تقدم مراكز الرعاية النهارية /الروضة للعائالت و أطفالهم أنسب مستوى ممكن من الرعاية و حسب
إحتياجاتهم ،والتي تفي على األقل باالستحقاق القانوني المستقل و المطلوبة لمدة  2ساعات يوميا 5هنا يجب أن تقدم
مركز الرعاية النهارية /الروضة رعاية نهارية يومية لمجموعة واحدة على األقل وفقا لقسيمة الرعاية خالل اليوم
كله5
( ).سوف تظل عملية الرعاية المنتظمة و المحدودة في ظل ظروف الجائحة ملزمة وذلك لهدف تقليل االتصال بين
األفراد قدر اإلمكان بين األفراد وإمكانية تتبع مستوى إنتشار العدوى بينهم قدر المستطاع 5إذا أمكن ،يجب أن تتم
الرعاية في مجموعات مستقرة و ثابته 5ألسباب تنظيمية و إذا لزم األمر ،يمكن إعادة تجميع و ترتيب المجموعات من
جديد و لمرة واحدة فقط ،ولكن بعد ذلك يتعين على مركز الرعاية النهارية /الروضة العمل مرة أخرى في إعدادات
مستقرة و ثابتة5
( )4إذا كانت هناك نقص و قلة في عدد العاملين في مركز الرعاية النهارية /الروضة أو لظروف تنظيمية ملحة تتطلب
ذلك ،فإن القيود في عملية الرعاية ممكنة و ذلك بالتنسيق بين آولياء آمور األطفال وكذلك طاقم العمل المشرفة في
مركز الرعاية النهارية /الروضة.
( ).ال يزال يتعين مراعاة اإلجراءات و التدابير المتعلقة بالنظافة السارية المفعول.
نحن نرجوا منكم أيضا ً كما في السابق إختصار متطلباتكم و حاجاتكم الفردية المتعلقة برعاية طفلكم على ما هو
ضروري و ملح فقط ،،وتنسيق ذلك مع مشرفي مركز الرعاية النهارية /الروضة الخاص بكم ،على أساس دوري و
منتظم.
يأتي هذا االفتتاح المزمع إتخاذه مع االستمرار المألوف في التدابير و اإلجراءات المصاحبة لدعم الحماية الصحية للموظفين
العاملين في الروضة واألطفال .وهذا يشمل على وجه الخصوص استمرار استراتيجية االختبار والتطعيم ضد الوباء.
سوف تبقى األمور تحت المراقبة كما في السابق ،حتى بعد البدء بعمل الرعاية المنتظمة و المحدودة في ظل الظروف
الوبائية الراهنة ،سوف نقوم بمراقبة وتقييم عملية إنتشار العدوى في مراكز الرعاية النهارية باهتمام كبير و ذلك من أجل
إتخاذ التدابير و اإلجراءات المناسبة و في الوقت المناسب إذا لزم األمر.
كذلك نحن نود إطالعكم على النقاط التالية:
تكاليف اإلطعام:
مع بدء العمل المنتظم للرعاية في مراكز الرعاية النهارية اعتبارا من  12مايو/أيار  ، 7271يرى إدارة مجلس الشيوخ
SenBJF
التزاما على جميع أولياء امور األطفال اعتبارا من مايو /أيار 7271
لشؤون التربية والشباب واألسرة
بالمساهمة مرة أخرى في سداد تكاليف الطعام البالغة  7.يورو شهريا 5و هذا ينطبق و يترتب عليكم أيضا ،حتى إذا
أطفالكم ال يزالون ال يذهبون إلى الروضة بعد 5ومع ذلك ،فقد ناشدنا مقدمي الرعاية النهارية االمتناع عن طلب سداد
المبلغ أعاله ،إذا كان أطفالكم لم يستخدموا الرعاية بالفعل لمدة تزيد عن  12أيام خالل شهر مايو/أيار5
القبول الجديد في الروضة  /التأقلم:
أصبحت عمليات القبول لألطفال الجدد وتأقلمهم في الروضة اآلن ،ممكنة مرة أخرى لجميع األطفال5
االختبار اإلجباري لألطفال المتعافين:

تلقينا في الفترة األخيرة استفسارات بخصوص اإلعفاءات من االختبار اإلجباري لألطفال المتعافين من مرض
الكورونا في مراكز الرعاية النهارية /الروضه .في هذا الصدد ،تنطبق المادة  6ص –  § 6 cمن األمر حسب
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النظام الثاني بشأن تدابير الحماية من العدوى  ،والتي تنص من ضمن أمور أخرى على اإلعفاء من شرط االختبار
عن الوباء.
أولئك الذين تعافوا من مرض الكورونا وكانت نتيجة اختبارهم

PCR

و على األكثر لمدة ستة أشهر كحد أقصى لإلصابة بفيروس كورونا

إيجابية منذ مدة على األقل  02يوما
 SARS-CoV-2بشكل مثبت.

ينطبق هذا أيضا على األطفال المتعافين في مراكز الرعاية النهارية /الروضة إذا ُ
طلب منهم بخالف ذلك إجراء
اختبار الوباء.
الوالدين األعزاء،
نحن نشكركم جزيل الشكر على دعمكم في التعامل مع الوضع الحالي ألجل إحتواء الوباء 5و نحن نأمل أن يؤدي افتتاح
مراكز الرعاية النهارية /الروضة إلى تسهيل تنظيم حياتكم اليومية والسماح لكم وألطفالكم على األقل بكسب المزيد من
الحالة الطبيعية في حياتكم األسرية5
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو إستفسارات ،فال يزال الخط الساخن ألولياء األمور التابع إلدارة التعليم والشباب والعائالت
في مجلس شيوخ برلين متاحا ً لكم للتواصل .يمكن لكم اإلتصال على الرقم  232-020072222كل يوم دوام من
الساعة  0صباحا ً حتى الساعة  2ظهرا ً.

تفضلوا بقبول التحيات الطيبه
بالنيابة:
هولجر شولتزه
رئيس قسم V
لتعليم األسرة والطفولة المبكرة

