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

12.10.2021

معلومات للوالدين

الوالدان األعزاء  ،السيدات والسادة المحترمين،
في ما يلي نود أن نعلمكم بالتكييفات الحالية لقانون إجراءات الحماية من العدوى

) (3. InfSchMVبفيروس الكورونا-

 ، 3. SARS-CoV-2والتي تجلب معها تغييرات مهمة في مجال الرعاية النهارية لألطفال.
الحضور إلى الفعاليات
وفقًا لقانون إجراءات الحماية من العدوى ) ، (3. InfSchMVفإن مشغلي المرافق ومنظمي األحداث  ،على سبيل المثال :في
القطاع الثقافي والرياضي  ،يمكن لهم أن ييقرروا لوحدهم ما إذا كانت المشاركه بالفعاليات مسموحة فقط لألشخاص الذين ينطبق
عليم الشرط بما يسمى  2G :المطعمين ضد الكورونا أو شفائهم منها .هذا الشرط ال ينطبق و غير مسموح به في الروضة .
بالنسبة لألطفال الذين دون سن  6سنوات ال تنطبق عليهم شرط . 2Gو يسمح لهم المشاركه بالمرافق المعنية أو الفعاليات .على سبيل
المثال :إلى مسرح األطفال دون الحاجة إلى اختبار كورونا سلبي .تنطبق هذه الالئحة اآلن أيضا ً على أطفال الرعاية النهارية/الروضة
الذين تزيد أعمارهم عن  6سنوات إعتمادا ً عل خضوعهم لالختبار الدوري لهذا الغرض كجزء من زيارة الحضانة.
إن والية برلين تزودكم بإمكانية االختبار من خالل مرافق الرعاية النهارية/الروضة إلجراء اختبارات متسلسلة منتظمة ( × 2في األسبوع)
لألطفال الذين تتم رعايتهم في مراكز الرعاية النهارية/الروضة.
نرجوا منكم استخدام خيار االختبار هذا لالستفادة من المرافق ،لكي يتمكنوا جميع األطفال في مركز الرعاية النهارية من المشاركة في
األنشطة الخارجيه.
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قواعد استثنائيه  /الحجر الصحي
عند تحديد األشخاص الذين هم على اتصال وثيق بشخص كانت نتيجة اختباره إيجابية ،فإن مدة الحجر الصحي تحدد تباعا ً لتعليمات
الدوائر الصحية حسب توصيات معهد روبرت كوخ ).(RKI
مع مراعاة االختبار المنتظم ألطفال الرعاية النهارية/الروضه  ،يمكن إجراء اختبار مجاني باستخدام اختبارات مستضدة سريعة
بشكل عام بعد  5أيام من يوم االتصال األخيربالشخص المعدي بالكورونا .ومع ذلك  ،تظل متطلبات دائرة الصحة المسؤولة
حاسمة.
نود أن نشير إلى أن االختبارات الذاتية المجانية ال يمكن إجراؤها في المنزل كاختبار ذاتي.
يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع على الرابط التالي:
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html

التأقلم
يجب اإلشارة إلى أن في فترة تأقلم الطفل على الروضة بمرافقة الوالدين يتطلب التطعيم أو الشفاء أو االختبار لهم (هنا كاف
االختبار السريع تحت إشراف الممثل المعين لمركز الرعاية النهارية/الروضة المعنية).

المساعدة المؤقتة لألسرة
يسعدنا إخباركم مرة أخرى أن والية برلين ستعمل بمفعول مسبق ،و ذلك اعتبارا ً من  4يناير  ،2222سوف تقدم مساعدة كورونا
المؤقتة للوالدين الذين ال يستحقون مخصصات مرض األطفال حسب المادة  45من قانون الضمان االجتماعي القسم .5

وهذا يشمل الطالب و العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بدخل منخفض ،الذين اضطروا لرعاية أطفالهم في المنزل بسبب الوباء
وبالتالي فقدوا دخلهم .يمكنهم التقدم للحصول على المساعدة بحلول نهاية العام من خالل الرابط التالي:
https://www.corona-hilfe-kind.berlin
يمكنم العثور على مزيد من المعلومات على مواقع الويب الخاصة بإدارة مجلس الشيوخ للتعليم والشباب واألسرة وإدارة مجلس
الشيوخ للشؤون المالية و كذلك على موقع األسرة في برلين.

تفضلوا بقبول التحيات الطيبه
بالنيابة:
هولجر شولزه
رئيس قسم تعليم األسرة والطفولة المبكرة
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