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 21در کودکستان ھا فعالیتھای منظم و اغاز جدید در مورد از سرگیری مادر ھای عزیز پدرھا و ،والدینبرای اطالعات 
  2021جون سال 

 ھا و آقایان عزیز ، خانم، عزیزوالدین 

چالش ھای بزرگی را در طول ماه ھا  2020/2021 در کودکستان ھا یا ھم مھد ھای کودک در سال سال مراقبت روزانھ 
-SARS و با توجھ بھ دستورالعمل ھای ھمراهشیوع و نشر شدن بیماری ساری کرونا ما روبرو کرده است.  در زمان  ھب

CoV-2  کودکان و کارمندان ، اطمینان از  ی، اطمینان از حفاظت از سالمتو بیماریعفونت نشر این برای حفاظت از
 مھم بود. و ھدف اندن سازگاریبرای ھمھ کودکان و بازگرد اندسترسی بھ آموزش اولیھ کودک

روزانھ برلین ، سنا ھای عفونت در مراکز مراقبت امار بیماری ساری کرونا یا ھم این و پایین  بودنبھ دلیل سطح پایدار 
یعنی کودکستان ھا روزانھ ھای مراکز مراقبت یعنی ھمھ تصمیم گرفت کھ کلیھ  2021جون  15برلین در جلسھ خود در 

رھنمود اطالعات ارائھ شده توسط  با در نظر داشتن –ادامھ دھند  کار منظم خود بھ 2021جون  21 ر تابرلین باید حداکث
 .گرفتھرا در نظر  پندمی Covid-19ھای

بسیار خوشحالیم ، زیرا می دانیم کھ محدودیت ھای چند ماه اخیر برای شما بھ عنوان و خبر ھای جدید ما از این موضوع 
 .ایجاد کرده استمشکالت والدین و فرزندان شما 
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 زیر است: شکلمقررات جدید بھ 

در مراکز مراقبت روزانھ یا ھم مھد ھای کودک بھ دست  مراقبت شان  ھمھ کودکان بھ اندازه کوپن شخصی .1
 میاورند.

 .نمیباشد الزامیدیگر تا حد امکان در گروه ھایی کھ تا حد امکان پایدار ھستند ، و مراقبت نظارت  .2
 باشد.اعمال می  قابل باز شدن منظم دوباره زمان ھای .3
در مراکز مراقبت ھای روزانھ یا ھم مھد ھای شیفت ھای زودھنگام و دیرھنگام در محدوده ساعات کاری منظم  .4

 میباشد.ارائھ کودک قابل 
میان  د و با والدین دروانجام ششده برنامھ ریزی معمول یا ھم ھمیشھ بھ شکل تعطیالت تابستانی می تواند طبق  .5

مراکز اعمال می شود ، کھ بر اساس آن قانون  RV 4پراگراف  3ماده ھمان زمان ، مقررات بخش . گذاشتھ شود
بودن در زمان بستھ ھمچنان باید مراقبت کافی را ، با مشورت با والدین ، مراقبت ھای روزانھ و مھد ھای کودک 

 مھد ھای کودک ارایھ دھند.
 .مجدداً امکان پذیر استمراقبت ھای روزانھ کھ با ھم یکجا کار میکنند ھمکاری راکز مراقبت از کودکان در م .6
منظم خود برگردند ، این امکان ھای بھ فعالیت  2021جون  21بخواھند قبل از  مراکز مراقبت ھای روزانھاگر  .7

 .وجود دارد

و بیماری ساری  وضعیت ھمھ گیربھ خصوص بھ دلیل  -اشاره کنیم کھ  شما را متوجھ بسازیم و بھ این ما می خواھیم
مراقبت منظم ، محدودیت ھایی در زمینھ  مراقبت ھای روزانھ بھ شکلحتی پس از شروع مجدد  - حاضردر حال  کرونا

.  در یا ھم مھد ھای کودک روزانھھای کز مراقبت اوجود خواھد داشت ، بھ عنوان مثال  بھ دلیل کمبود کارکنان در مر
 .خواھد کردکودک ھماھنگی ھای مھد مسوولین کودک شما با شما و ھای کز مھد ااین حالت ، مر

مھد ھای کودک ، والدین فقط باید با ماسک وارد بیماری ساری کرونامنظم تحت شرایط  زمان مراقبت ھای روزانھدر طی 
رعایت شود.  در مراکز مراقبت ھای روزانھ مکان ھای در بین یکدیگر باید ھنوز ھم شوند.  مسافت یا ھم کودکستان 

فقط باید  در یک روز فرزندان اوردن و بردن ایجاد می شود.  اصوالً اوردن و بردن کودکان انتظار مناسب برای وضعیت 
 .صورت گیردمادر  یا ھم با پدر وعضو والدین یعنی فقط با با یک 

 والدین عزیز ، 

با خود بھ ھمراه آورده است و کودکستان مھ رو با تمام شدن میباشد کودک ھای سال مھد ن ایما در مورد استرس ھایی کھ 
منظم ، ثبات و  مراقبت ھایو در انتظار شروع امار بیماری ساری کرونا در  می دانیم و امیدواریم کھ با کاھش کنونی
 .بازگردددر مھد ھای کودک پیش بینی بیشتر بھ مراقبت ھای روزانھ 

جون  24والدین از بخش آموزش ، جوانان و خانواده سنا در ابتدا تا برای ن وتلفشماره دارید ، وع کدام سوال ھر ن اگر
را ھمھ روزه  در جریان   6600 90227 – 030این شماره تلفونمی توانید شما .  شما ھا میباشددر دسترس  2021
 .  پس از تعطیالت تابستانی ، خط تلفن ازدسترسی بیابیدبعد از ظھر بھ آنھا  1صبح تا  9کاری از ساعت  ھایساعت 
دوباره در دسترس  2021 یا ھم ماه ھشتم سال آگست 31مورخ تا  2021ماه اگست یا ھم ماه ھشتم سال  9 مورخ

 خواھد بود.

 با احترام
 از طرف

 ھولگر شولز
 رئیس بخش

 آموزش خانواده و اوایل دوران کودکی
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