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های  اطالعات برای والدین اطفال در مهد های کودک یا هم مراکز مراقبت های روزانه در برلین در مورد افتتاح مراکز مراقبت روزانه با فعالیت

 .2021ماه پنجم یا هم ماه )مه(  17منظم اما خدمات با هم فعالیت های محدود از شروع تاریخ 

 
 والدین عزیز، خانم های عزیز و اقایان عزیز،

 
روزه این ویروس ساری کرونا در برلین در حال حاضر  7ارقام اشخاص مبتال به مریضی ساری یا هم ویروس کرونا یا هم میزان بروز فیصدی 

همین دلیل بنابر این به مراتب کمتر از سطح یا فیصد میباشد و به  93،7به میزان  2021ماه پنجم یا هم ماه مه  11نظر به ارقام تاریخ یا هم مورخ 

 هم فیصدی هفته قبل میباشد. همچنان ارقام بروز این بیماری ساری ویروس کرونا در بین اطفال در گروه های کودکان در مهد های کودک یا هم
 مراکز مراقبت روزانه اخیرا کاهش یافته است. 

در مورد مشکالت که این بسته بودن مهد های کودک یا هم مراکز مراقبت های اگاهی داشتن  بر اساس این پیشرفت مثبت و با در نظر داشتن و
 روزانه برای شما به وجود اورده است، دفتر اداره سنا برلین در جلسه امروزی خود تصمیم گرفته است تا مهد های کودک یا هم مراکز مراقبت

 ه شکل منظم اما با خدمات و فعالیت های به شکل محدود به روی شما باز نماید.های روزانه را به روی شما باز گشاید یا هم دوباره ب

یعنی همین ماه مهد های کودک یا هم مراکز مراقبت های روزانه به اراعه خدمات و  2021ماه پنجم یا هم ماه مه  17از تاریخ یا هم مورخ 

ز مینماید یا هم به شکل گذشته اما با محدودیت های تحت شرایط مریضی فعالیت های روزمره مراقبت از کودکان شما را دوباره برای شما با
  .ساری ویروس کرونا جریان پیدا میکند
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 :یا هم تصمیم گرفته شده است ارائه شده است ری، موارد ز یبه طور جزئ

از انها با یکی از مهد های کودک یا هم مرکز مراقبت های روزانه مراقبت برای قرارداد  یدارا یعنی همه اطفال که کودکان هیکل -1
یا هم خاص برای یک هدف منحصر به فرد  یگروهها یبرا یتیمحدود چیداشته باشند. ه یبه مهد کودک دسترس دیباداشته باشد 

 .باشد ینمو اجرا استفاده قابل  گرید KRITISیا هم لست  ستمیمربوط به سیا هم وظیفه های  یحرفه ها ستیوجود ندارد. لشخص 

ی را به خانواده ها پذیر ممکنو خدمات تا حد امکان و سطح مراقبت  نیمناسب تر دیبا یا هم مهد های کودک مراکز مراقبت روزانه -2
ساعته مستقل  7 یحق قانون یحداقل داراعبارت از که و خدمات تا حد امکان سطح مراقبت  طیشراارائه دهند ،  کودکان و اطفال

طبق  کامل روزیک بت مدت زمان مراق رایب دیگروه با کی رایحداقل باین به این معنی میباشد این خدمات و مراقبت . میباشد 
 کوپن تمام روز ارائه شود.

همچنان به هدف بروز این بیماری ساری ویروس کرونا  طیتحت شرا اما باز هم محدود منظم و اراعه خدمات به شکل عملکرد این  -3
در صورت امکان  .اشخاص مبتال به این بیماری میباشد  یابیتماس و رد کمترین فیصدی ارقام بروز این بیماری و کمتربه و دلیل 

جمع با هم بار گروه ها را  کیتوان  ی، در صورت لزوم مترتیب و تنظیم لیثابت انجام شود. به دال یدر گروه ها دی، مراقبت با
 .و همیشگی خودشان از انها مراقبت و نگهداری شود داریپاگروه های دوباره در  دیکرد ، اما سپس بااوری 

ها در مورد اراعه  تی، محدودیا هم نیاز دیده شود اجین احتایبه تنظیمی الزم دیده باشد و  طیشرا ایپرسنل نظر دید و پیشنهاد اگر  -4
 ریسرپرست مهد کودک امکان پذ نیو مهد کودک و همچن نیوالدبا  یبا هماهنگروزانه کودک شما مراقبت خدمات و پیشکش ها در 

 است.

 شود. تیهمچنان رعا دیبامیباشد و اجرا  قابلبه شکل گذشته یا هم تا به حال  یاقدامات بهداشت -5

 

در صورت واقعا نیاز و ضروری از این خدمات مهد های کودک یا هم که و خواهش به جا میاوریم  میخواه یاز شما م هنوز هم نیما همچن
با مهد  وشکل دوامدار طور منظم را بهتصامیم خود  نیو ا مراقبت از اطفال خود استفاده نمایید یعنی در حالت که واقعا به این مجبور باشید

 .دیخود هماهنگ کن های روزانه تیا هم مرکز مراقب کودک

 

با ادامه اقدامات مداوم دوباره یا هم بازگشایی و باز کردن اراعه دوباره خدمات مهد کودک و مرکز های مراقبت از کودکان شما افتتاح  نیا
و  ونیناسیواکس یو استراتژ شیشامل ادامه آزما ژهیبه و نی. اردیگ یصورت م شما کارمندان و کودکان یاز حفاظت از سالمت تیجهت حما

 .تست های دوامدار مریضی ساری ویروس کرونا میباشد

 طیشراتحت در و دوامدار اما به شکل محدود منظم خود را به شکل  یها تیفعالاراعه خدمات و پس از شروع  یهمچنان ادامه دارد که حت نیا
با دقت مراقبت های روزانه یا هم مهد های کودک را در مراکز ساری کرونا عفونت گسترش و بروز این ، ما ویروس کرونا  بیماری ساری

 .میتا در صورت لزوم واکنش نشان ده میکن یم یابیکنترل و ارز ادیز

 

 :میبه شما اطالع ده ریدر مورد موارد ز میخواه یم نیهمچن ما

 

 غذا: مربوط یها نهیهز

، جاری 2021 یعنی همین ماه سال مهما پنجم یا هم ماه  17مورخ از اما محدودتر  منظم  اراعه خدمات و مراقب دوامدر به شکلبا شروع 

SenBJF  نهیداند که دوباره در هز یم 2021 همین ماه جاری یعنی ماه پنجم ماه مه سالاز همه کودکان میبیند که  نیهمه والد فهیوظاین را 

که باشد حتا اگر  یاعمال مقابل اجرا یا هم  یدر صورتهمچنین امر  نی. ایعنی این مبلغ را بپردازند در ماه مشارکت کنند وروی 23غذا  یها

یا  کودکهای  مهدخدمات مراقبت از کودکان شما یعنی ، ما از ارائه دهندگان  نیا وجود . باباشندفرزندان شما هنوز به مهد کودک برنگشته 
ماه مه از  همین ماه یعنی ماه پنجم یعنیروز در 10از  شیکه اگر فرزندان شما واقعاً ب میکرده ا واستدرخ کز مراقبت های روزانههم مرا

 کنند. یمراقبت استفاده نکرده اند ، از پرداخت خوددار
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 :دیجد یسازگارمرحله عادت کردن یا هم /  یا هم ثبت و راجستر رشیپذ
 
 ریهمه کودکان مجدداً امکان پذ یاکنون اساساً برا دیجدیا هم مرحله عادت کردن برای کودکان   یو سازگار یا هم ثبت نام و راجستر رشیپذ

 .میباشد
 

 :افتهی کودکان بهبود یبرا یاجباریا هم تست بیماری ساری ویروس  آزمون
 
یعنی کودکان که این  افتهیکودکان بهبود  یبرا یاز آزمون اجباریا هم بخشیدن  تیسواالت مربوط به معاف یعنی در گذشته های نزدیک راً یاخ ما

 نی. در امیکرده ا افتیرا در یا هم مهد های کودک روزانه یدر مراکز مراقبت هاو حاال دوباره صحتمند شده اند  بیماری را سپری کردند

یا هم بیماری های ساری قابل اجرا و در برابر عفونت هم ماده قانون یا از دستورالعمل دوم در مورد اقدامات محافظت   c 6رابطه ، بخش 

 که از جمله  کند یفراهم م زیر یا هم اشخاصموارد  یبرارا فقط  شیآزماتست و مورد  استثنا در کیشود ، که  یاعمال م
 

ثابت کنند  SARS-CoV-2 روسیکرونا و روسیوبیماری ساری به مربوط مثبت را  PCR شیآزما جهیتوانند نت یاند و م افتهیکه بهبود  ی"کسان

 شیپ حداکثر شش ماهو  روز 28حداقل از که روسیکرونا و روسیوبیماری ساری به مربوط مثبت  PCRیعنی پیش نماییند . نتیجه ازمایش 

 ".کهنه نباشد
 
همچنان باری کودکان یا هم اطفال قابل اجرا میباشد که این کودکان این بیماری ساری ویروس کرونا را سپری کرده اند وحاال صحتمند  امر نیا

صدق قابل اجرا و کودک های در مهدمیباشند این امر برای ایم کودکان در فوق ذکر  شیصورت مجبور به انجام آزما نیا ریدر غ هستند و انها 
 .باشد یم
 

 ز،یعز نیوالد
 
مجدد یعنی باز  که افتتاح میدواری. ما امو کمک و همکاری شما ممنونیم و تشکر به جا میاوریم یفعل تیشما در برخورد با وضع تیاز حما ما

به شما و فرزندانتان  یخانوادگ یشما راحت تر کند و حداقل در زندگ یروزمره را برا یروزانه بتواند زندگ یمراکز مراقبت ها کردن دوباره
 نرمال تر باشد. یکم
 

در . میباشددسترس قابل همچنان  نیوالدبرای شما آموزش ، جوانان و خانواده سنا دفتر اداره سنا ، شماره تلفن  دیه باشداشت یسوال اگر

 آموزش ، جوانان و خانواده سنا دفتر اداره سنا شماره تلفن به  دیتوان یبعد از ظهر م 1صبح تا  9از ساعت  یکار های روز همه

 .به تماس شوید  227-9 – 030توسط شماره 
 

 
 احترام با
 طرف از

 شولز هولگر
 Vگروه  سیرئ

 یدوران کودک لیخانواده و اوا آموزش


