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16.06.2021التاریخ:     

  
 
 

المنتظم اإلعتیادي في مراكز الرعایة النھاریة/الروضةمعلومات للوالدین حول استئناف العمل   
2021حزیران /یونیو 21 بحلول    
 
 

  األعزاء، الوالدین المحترمین، السادة و السیدات
 

و ذلك . الكثیرة الماضیھ تحدیات كبیرة على مدار األشھرتّطلب مواجھة  2020/2021 الروضھ/عام الرعایة النھاریةإن 
كان من الضروري ضمان الحمایة  لھ. لقدالمصاحب الحمایة من العدوى قانون  ظل جائحة كورونا وفي  مرحلةفي 

تأمین في ذات الحین كان ال بدّ من و ،2-كوفید-من العدوى سارس العاملین في دور الروضة و الموظفین الصحیة لألطفال
 و یةاألسر ھامموالتنسیق بین القیام بالالتوافق  كذلك تأمین و ،حلة الطفولة المبكرةیم في مرإلى التعلجمیع األطفال وصول 
.للوالدین مھنةالممارسة   

 
قرر مجلس  .في برلین الروضة/في مراكز الرعایة النھاریة لمستوى اإلصابة المستقر والمنخفض نظراً  في الوقت الراھن

    أن جمیع مرافق الرعایة النھاریة في برلین یجب أن تعود إلى، ب 2021 حزیران/یونیو 15برلین في اجتماعھ یوم   شیوخ
و اإلجراءات المطلوبة  االحتیاجات مع األخذ في االعتبار 21.06.21 على أبعد تقدیر بحلول اإلعتیاديالعمل المنتظم 

   .19-كنتیجةً إلستمراریة وباء كوفید
 

 وامور األطفال اء ولیكآ مالقیود التي فرضتھا األشھر الماضیة علیكحجم ف ، ألننا نعربھذا الخصوص نحن سعداء جداً 
كم.أطفالكذلك على   

 
 

 
:اللوائح الجدیدة تعني ما یلي  

 

خاصة بھم التي حصلوا علیھا.ال حدود القسیمة ضمنالرعایة  یتلقى جمیع األطفال. 1   

.المستقرة المحددة لمتطلبات الرعایة في المجموعات لم تعد ھناك حاجة. 2   

.مرة أخرى اديتیعإ بشكل الدوام تطبیق مواعیدیتم . سوف 3   

–  

–  



 
— 2 —   
 
  

  في  دور الروضة/في المرافق لالحقةالمبكرة وافي األوقات الخدمات یتم تقدیم . سوف 4
   .ساعات العمل العادیة المقدمة نطاق  

 

 و تبادل اآلراء حول ذلك ومناقشتھایمكن تنفیذ أوقات إغالق المرافق خالل العطلة الصیفیة كما ھو مخطط لھا  .5
أولیاء أمور األطفال.  مع  

، حیث یتم التشاور بین الجھة المسؤولة عن  RV Tag 4، الفقرة 3 مادةوقت نفسھ ، یتم تطبیق الئحة الفي ال
.العطلة الصیفیةأثناء  غالقتأمین تقدیم الرعایة المالئمة خالل فترة اإلالروضھ مع الوالدین حول   

.ممكن مرة أخرىو تنسق فیما بینھم،  تعاونالتي تمرافق الرعایة األطفال في . 6  

، 2021 حزیران/یونیو 21 تاریخ العمل الطبیعي قبلالعودة إلى  لمراكز الرعایة یمكن. كذلك 7
ذاك . ذا رغبت فيأ في حال  

 

ستظل ھناك قیود على  -على وجھ الخصوص بسبب الوضع الوبائي المستمر  -ود أن نشیر إلى أنھ كذلك ن
المحتمل أن  من :، على سبیل المثالفي اطار الرعایة المقدمةالدعم حتى بعد استئناف العملیات المنتظمة 

یقوم مركز الرعایة  وففي ھذه الحالة ، س ر الرعایة النھاریة. نقص في عدد العاملین في دوھناك  یكون 
مركز الرعایھ/اإلدارة.ومع مشرف  مبالتنسیق معك مالخاصھ بك الروضة/النھاریة  

 

األطفال في حال  امور اءولیفي ظل ظروف وبائیة ، یجب على آلمركز الرعایة المنتظم  لعملثناء اأ
ألجل جلب و أخذ . بین األشخاص و وضع الكمامة المسافةحفظ مراعاة قاعدة إلى مركز الرعایة دخول ال

مكان مخصص لھذا الغرض. من حیث یتم إعداد الطفل/األطفال إلى و من مركز الرعایة/الروضة  سوف 
.، یجب أن یكون األطفال برفقة أحد الوالدین فقطالمبدأ   

 
 أعزائي الوالدین،

 
ي ض الحالي فنحن ندرك الضغوط التي جلبتھا نھایة سنة الرعایة النھاریة معھا ونأمل أنھ مع االنخفا

 ار رستقالمزید من اإل لىإ وف یتم الوصولالمنتظم، س بالعودة إلى الدوامالوباء والبدء الوشیك  مستوى
و التخطیط المالئم للقادم في الروضة.والقدرة على التنبؤ    

 
أسئلة ، فإن الخط الساخن للوالدین التابع إلدارة التعلیم والشباب واألسرة في مجلس  ةأی مإذا كان لدیك

 030902276600ھم على الرقم مع تواصلال م. یمكنك2120 حزیران/یونیو 24حتى لكم الشیوخ متاح 
.ظھراً  1صباحاً حتى الساعة  9كل یوم عمل من الساعة في   
ً  العطلة الصیفیة ، سیكون الخط إنتھاء بعد إلى أن  2021 آب/أغسطس 9مرة أخرى من   لكمالساخن متاحا

.1202آب /أغسطس 31یتم إغالقھ في    
 

التحیات الطیبھ  تفضلوا بقبول  
 

 بالنیابة:
 ھولجر شولز

 رئیس قسم تعلیم األسرة والطفولة المبكرة
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