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 معلومات للوالدين عن بداية سنة الروضه الجديدة
 
 

 الوالدين األعزاء ، السيدات والسادة المحترمين،
 

يمكن االعتناء . 0202/0200الروضه في برلين بنجاح عام الرعاية النهارية الجديد /بدأت مراكز الرعاية النهارية دلق

.بجميع األطفال من خالل الدوام المنتظم و بفضل المستوى العام المنخفض للعدوى  

بة والمختبرة بما في ذلك التهوية تساهم معدالت التطعيم المتزايدة واستراتيجية برلين لإلختبار وقواعد النظافة المجر

 االمور أولياءامسيات /ك قواعد تنظيم اجتماعاتفيما بينهم و كذل إختالطنعة عندما يكون البالغون على وارتداء األق

.والحفالت واألعياد، هذا كله يساهم مساهمة حاسمة في إنخفاض معدل اإلصابة بالعدوى  

مع وضع ذلك في عين . كبيرة ، خاصة فيما يتعلق بفصل الخريف والشتاء القادمينال تزال القواعد المذكورة ذات أهمية 

.مكاالعتبار و على هذا األساس نقوم أيضاً بتوسيع خيارات اختبار أطفال  

 
 

 تمديد استراتيجية اإلختبار في برلين
 

 

   الجين المستضدهاختبارات ب الروضة/النهارية ستزودكم والية برلين  من خالل مرافق الرعاية

. كملطفلالمنتظم ألو االطوعي  السريع ختبارجل اإلأل  

سريعة من روضتكم الختبار ال همستضدالالجين أيلول ، يمكنكم الحصول على اختبارات /من منتصف سبتمبر اً اعتبار

. 0202تشرين األول /طفلكم مرتين في األسبوع ، و هذا مبدئياً للفترة حتى نهاية أكتوبر  

 إن خيارات االختبار الموسعة هذه تكمل اللوائح السابقة الخاصة بالفحص المتعلق بالحدث، 

poC-Anfigen 
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على سبيل المثال هذا يخص باألطفال الذين يعانون من أعراض المرض، أو األطفال العائدين من رحلة إلى الخارج، أو  

.في حالة وجود حالة إصابة مؤكدة  في مركز الرعاية النهارية  

نطلب منكم االستفادة المستمرة والمنتظمة من هذه اإلمكانيات المتوفره وبالتالي المساهمة في عملية رعاية آمنة ألطفالكم في 

.الروضة   

ف يتم دفع المشروع التجريبيسو هذا اإلجراء، بالتوازي مع و باإلضافة إلى ذلك  

 

دة بشكل منتظم إلختبار طاقم العمل ضالمست الجينرات الروضة باإلختبا/ النهاريةذلك سوف يتم تزويد مراكز الرعاية ك  

. في الروضه  

 

 

 الحجر الصحي لألفراد المخالطين القريبين 

 

الذي يعدل المرسوم                                 إستناداً إلى المرسوم الخامس من قانون تدابير الحماية من العدوى

أوضح مجلس الشيوخ أن الحجر                                          الثالث من قانون تدابير الحماية من العدوى 

الروضة الذين ثبتت إصابتهم وأن هذا  / الصحي لم يفقد أهميته بالنسبة لألشخاص المخالطين ألطفال الرعاية النهارية

.بهميساهم في حماية األشخاص المحيطين    

فترة الحجر  الشيوخ اختصر مجلس لقد العدوى ، انتشار من مع ذلك ، في إشارة إلى العدوى السائدة في المرحلة األولى و

 قريبال خالطينتهي الحجر الصحي للشخص الم و هكذا .يوماً إلى خمسة أيام 41الصحي أو ما يسمى بوقت الفصل من 

.بنتيجة سلبية الختبار المستضد  PoC أو اختبار RCR  و بهذه في أقرب وقت في اليوم السادس بعد بدئه باختبار وبهذه

.إن يظل العبء الذي تتحمله عائالت برلين بسبب لوائح الحجر الصحي  منخفضاً قدر اإلمكانإلى  الطريقة نسعى بهذه   

إن اتخاذ القرار بشأن شخص الدرجة األولى من جهة الطفل الذي يمكن التواصل به، يتم بالتنسيق الوثيق بين مركز 

.ت الصلةالروضه و دائرة الصحة ذا/الرعاية النهارية  

 

 إجازة الراحة  من الكورونا للعائالت - اجعل أوقات إجازة األسرة أسهل"

 

  

 

عالوة على ذلك ، نود إبالغكم بأن الوزارة االتحادية لشؤون األسرة تمول فترات اإلجازة العائلية في مواقع الترفيه العائلي 

كانون / ديسمبر 12إلى غاية  0202تشرين األول /أكتوبر 2إعتباراً من  " عد الكورونالراحة األطفال و المراهقين ب" 

يستهدف البرنامج بشكل خاص العائالت التي تتلقى اإلستحقاقات اإلجتماعية . كجزء من البرنامج الفيدرالي 0200األول من 

.ةوكذلك العائالت التي لديها أطفال أو أفراد األسرة من ذوي اإلعاق( ذوي الدخل المنخفض)  

 

غير هادفة للربح الالعامة  اإلستجمامفي أماكن  يمكن للعائالت المستحقة استخدام البرنامج لحجز إجازة عائلية مخفضة السعر  

Lolli-PCR-Tests 

SARS-CoV-2 

(SARS-CoV-2 lnfSchVO) 



 

Seite 3 von 3 

 

دفع حوالي عشرة بالمائة فقط من التكاليف سوف يتم  وغيرها من المرافق المناسبة للترفيه العائلي في جميع أنحاء ألمانيا و

.م المعتادة لإلقامة واإلطعا  

 

:مزيد من المعلومات على هذا الموقعالالعثور على  ميمكن  

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/corona-auszeit-fuer-familien 

 

 

التحيات الطيبه  تفضلوا بقبول  

 

:بالنيابة  

ههولجر شولز  
 رئيس قسم تعليم األسرة والطفولة المبكرة

 

 


