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در برلینیا ھم کودکستان ھا کودک ھای بھ ھمھ والدین کودکان در مھد   

 
 
 
 
 
 
12.10.2021 

 
 والدینبرای اطالعات 

 
 عزیز خانم ھا و آقایانو ، گرامی و محترم والدین 

 
، این سبب بھ کودک برلین نیز رسیده است. در نتیجھھای  بھ مراکز مھدیا ھم ویروس کرونا عفونت بیماران مبتال بھ  ارقامافزایش 
. با توجھ بھ اھمیت زیاد مھدکودک برای خانواده ھای بھ خصوص میشودی ھا گروه ھم فقط تعطیلی بعضی مھدکودک ھا یاتعطیلی 

می شود. بھ منظور جلوگیری از محدود شدن فعالیت ھای مھدکودک، داده ھ مدر برلین ھنوز بھ طور منظم ادابرلینی، مھدکودک ھا 
 .کاھش یابدعفونت ھا باید  و گسترش این بروز

 
 واکسیناسیون بزرگساالن در ترکیب با اقدامات ھمراه شناختھ شده (قوانین بھداشتی و رفتاری) برای این امر اھمیت تعیین کننده ای

ھای تقویتی کھ کمیسیون دائمی واکسیناسیون اکنون برای ھمھ افراد باالی خواھیم کھ واکسن بزنید یا از واکسندارد. بنابراین از شما می
 .کند، استفاده کنید. با انجام این کار، شما ھمچنین بھ محافظت از کودکانی کھ نمی توانند واکسین شوند کمک می کنیدسال توصیھ می ۱۸

 
 یش کودکان مھدکودکآزما

 
از کرونا را ایالت برلین ھفتھ ای دو آزمایش اداره منظم کودکان مھدکودک ادامھ خواھند داد. برای این منظور، کرونا والدین بھ آزمایش 

باز  استفاده کنید. از این طریق بھ محافظت از کودکان و پیشکشطریق مھدکودک بھ شما ارائھ می دھد. از شما خواھشمندیم از این 
 .منظم کمک کنیدماندن مھد ھای کودک بھ شکل 

با ھم مربوطھ را  رم پیوستوبھ صورت کتبی بھ مھدکودک ھا گزارش شود (ف 2021دسامبر  1استفاده از آزمون ھا باید از تاریخ 
احتمالی قرنطینھ توسط  کوتاه کردن برای می کند، کھ ثبترا  کرونا باالی اطفال آزمایش منظم یا ھم فورم ). این مدرکدریافت کنید

 .می شوداجرا . در غیر این صورت، اصول معمول برای مدت زمان قرنطینھ الزمی میباشد ی بھداشتاداره 

 
را برای آزمایش بھ شکل چوشکی یا ھم لولی پوم ژن ھای آنتیآزمایش ماه جنوری سال اینده انتظار میرود کھ ایالت برلین از اواسط

برای کودکان را امکان پذیر می کند. با ارائھ این آزمون ھا، برگزاری اسان تر و بھتر دھد. اینھا یک برنامھ میفرزندان شما ارائھ 
آزمون ھای اجباری برای کودکان مھدکودک نیز سھ بار در ھفتھ برنامھ ریزی شده است. بھ زودی در این مورد با جزئیات بیشتر بھ 

 .شما اطالع خواھیم داد
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 .شودمراقبت  شمافوق از فرزند  اطالعاتحق دارید حتی بدون انجام آزمایشات منظم و بدون توجھ بھ ارائھ شما در حال حاضر 

 

 "خوردگی سرماقوانین و مقررات مربوط بھ "
 

: کودکان دارای عالئم سرماخوردگی نباید در مھدکودک ھا نگھداری شوند. این امر قابل اجرا میباشدبا توجھ بھ فصل سرما، موارد زیر 
. اگر قرار است کودکان با وجود عالئم خفیف قابل اجرا میباشددر مورد کودکانی کھ سرفھ یا آبریزش بینی بدون تب دارند نیز 

را ارسال کنید یا کرونا طفل تان کھ نتیجھ آزمایش منفی خواستھ شود سرماخوردگی بھ مرکز مھدکودک مراجعھ کنند، می توانند از شما 
بار در ھفتھ) استفاده کنید تا زمانی کھ  2توانید از پیشنھاد آزمایشی معمولی (آزمایشی را در محل انجام دھد. ھمچنین میطفل تان 

 .است الزم نباشدضروری نیست و ممکن کرونا فرزندتان دوباره کامالً بدون عالئم باشد. تکرار روزانھ آزمون 

 
 قرنطینھ

 

در خانھ یا ھم کرونا میباشند باید فوراً خود را  COVID-19 موارد تأیید شدهکھ تماس با اشخاص عالوه بر این، افراد تماس نزدیک 
مایش رایگان در مورد مدت زمان قرنطینھ، پایان قرنطینھ و اجرای آزمیباشد تا مسئول شما اداره بھداشت تنھا (قرنطینھ) ایزولھ کنند. 

قرنطینھ مناطق جداگانھ نیز توجھ داشتھ باشید اضافی گیرد. در این زمینھ، لطفاً بھ مقررات بیتصمیم  شما برای پایان زودھنگام قرنطینھ 
 :کھ در آدرس زیر موجود است

 

https://www.berlin.de/corona/masshaben/quarantaene 
  

 .مراجعھ بھ مرکز جھت انجام آزمایش رایگان بدون مشورت با اداره بھداشت و مھدکودک مجاز نمی باشد

 

 3G و مقررات مربوطھ بھ  قوانین
 

ھای کنند (مثالً شبدین) در آن شرکت میبزرگسال (مثالً وال سومھای بستھ کھ اشخاص مھدکودک در اتاق برنامھ ھا و پروگرام ھای
بزرگسال در فضای باز  20ھای بزرگتر با بیش از برنامھ برگزار شوند. قرار است  3Gوالدین و غیره) ممکن است فقط تحت شرایط 

 .برگزار شود
نشستھ ھا، ھمھ شرکت کنندگان بھ استثنای کودکان مھدکودک ملزم بھ پوشیدن ماسک ھستند، مگر اینکھ در مکانی ثابت برنامھ در این 

 .شود ثبت و راجسترباشند و بتوانند حداقل فاصلھ را ھمیشھ رعایت کنند. حضور شرکت کنندگان باید 

 
 اقدامات بھداشتی و ورود بھ مھدکودک ھا

 
 بوردناز شما می خواھیم بھ رعایت دقیق قوانین بھداشتی بھ ویژه رعایت فاصلھ و استفاده از ماسک ادامھ دھید. این در ھنگام آوردن و 

 .باشدمی  قابل اجرافرزندتان نیز 

 
 یا ھم پروسھ عادت کردن اطفال در مھد کودک در اغاز سازگاری

 
 کھ شما یا ، باید مدرکی ارائھ دھید کھ نشان دھدند و با انھا در مھد کودک میمانیدبمااگر بھ فرزند خود کمک می کنید در مھدکودک 

 .را بھ صورت روزانھ ارائھ دھیدکرونا بھبود یافتھ اید، یا باید گواھی آزمایش منفی فعلی از بیماری کرونا یا  اید شده نواکسی

 

https://www.berlin.de/corona/masshaben/quarantaene
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 شاندر صورت از دست دادن درآمد والدین بھ کرونا کمک  -ھا خانواده برای کمک موقت 
 

، از V قانون تأمین اجتماعی 45طبق بند  کم یا شاغلبا درامد خوداشتغال، ، آموزعنوان دانشوالدین است کھ بھ برای ھدف این کمک
در خانھ مجبور شدید از فرزند خود  2021در سال کرونا بیماری کودک برخوردار نیستند. اگر بھ دلیل بیماری برای  پول مزایای

در پیوند زیر برای  2021و تا پایان سال  2021جنوری سال  4ید، می توانید از ه امراقبت کنید و در نتیجھ درآمد خود را از دست داد
 :کمک مالی درخواست دھید

 

http://www.corona-hilfe-kind.berlin 

 
 را در اطالعات مختصر پیوست شده برای شما خالصھ کرده ایم.ھا خانواده  برای تر در مورد کمک ھای موقتما اطالعات بیش

 
 از حمایت شما متشکرم

 
 با احترام

 
 از طرف

 ھولگر شولزه
 دوران کودکیآموزش رئیس گروه پنجم خانواده و 

 

http://www.corona-hilfe-kind.berlin/


  

 

Bescheinigung  

über die Durchführung eines Selbsttests auf das Coronavirus  

SARS-CoV-2 und Bestätigung des negativen Testergebnisses  

- Anlage 1 zur 50. Trägerinformation -  

 

 
Diese Bescheinigung betrifft die Testung des betreuten Kindes durch die 

Erziehungsberechtigten mit den durch die Einrichtung zur Verfügung gestellten Selbsttests. 

Sie ist in der Kindertageseinrichtung vorzulegen, in der das Kind regelmäßig betreut wird. 

 

Der Test wurde ohne Aufsicht einer fachkundigen Person durchgeführt. 

 

Angaben zur Einrichtung 

Name: 

Vollständige Anschrift: 

 

Angaben zum getesteten Kind 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

 
Hinweis: 

Sollte der Selbsttest positiv sein: 

 Bleiben Sie bzw. Ihr Kind bitte zu Hause. 

 Informieren Sie die Kita, dass der Selbsttest positiv war und dass aufgrund dessen eine    

    Nachtestung mittels PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) notwendig    

    ist, um abzuklären, ob tatsächlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 

 Lassen Sie unverzüglich einen PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) 

    durchführen. 

 Bleiben Sie bzw. Ihr Kind in häuslicher Isolation, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. 

 Informieren Sie die Kita bitte umgehend über das Ergebnis des PCR-Tests. 
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Coronavirus Antigen-Selbsttest 

1.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

2. 

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

3.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

4.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

5.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

 



TEMPORÄRE  
FAMILIENHILFE
Berlin vergibt rückwirkend zum 4. Januar 2021 eine temporäre  
Familienhilfe an Eltern, die kein Kinderkrankengeld bekommen:  
• Selbstständige 
• geringfügig Beschäftigte und  
• berufstätige Studierende  
 
Beantragen Sie die Hilfe online bis 31. Dezember 2021 

www.corona-hilfe-kind.berlin



Temporäre Familienhilfe
Wenn Schulen und Kitas coronabedingt schließen müssen oder das Kind auf behördliche Anweisung  
zuhause bleiben muss, können berufstätige Eltern Kinderkrankengeld für die Betreuung des Kindes  
bei Verdienstausfall erhalten. Diese Unterstützungsleistung steht nach § 45 Sozialgesetzbuch V allen 
gesetzlich versicherten Beschäftigten zur Verfügung.

Mit der Temporären Familienhilfe erweitert Berlin die Unterstützung für die Betreuung eines Kindes  
auf Selbständige, geringfügig Beschäftigte und berufstätige Studierende. Damit können in Berlin  
auch privat-, freiwillig oder familienversicherte Eltern eine finanzielle Unterstützung erhalten, falls sie  
coronabedingt ihre Kinder zuhause betreuen müssen und deswegen ihrer Berufstätigkeit nicht  
nachgehen können.

• Antragstellung: online noch bis 31.12.2021 

• Leistungsbezug: rückwirkend ab 04.01.2021 bis zum 31.12.2021 möglich 

•  Leistungsdauer: genau wie beim Kinderkrankengeld der Krankenkassen: jedes Elternteil für die  
Betreuung je Kind für 30 Tage, insgesamt maximal jedoch für 65 Tage / Alleinerziehende können  
die Temporäre Familienhilfe je Kind für 60 Tage und maximal 130 erhalten. 

•  Leistungsumfang: 92 Euro je Betreuungstag. Bei geringfügiger Beschäftigung: Maximalbetrag  
bei 450 Euro im Monat, bei geringfügiger Beschäftigung im Sozialleistungsbezug (Aufstocken) bei  
dem gesetzlichen Freibetrag nach § 11 b Abs. 2 S. 1 SGB II bei 100 Euro im Monat.

 

Das Antragsformular für die Temporäre Familienhilfe finden Eltern unter www.corona-hilfe-kind.berlin. 
Dort findet sich auch ein Link zu weiteren Informationen über die Voraussetzungen der Antragstellung. 

 

Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Telefon +49 (30) 90227–5050
www.berlin.de/sen/bjf
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