به همه والدین کودکان
در مهدکودک های برلین

برلین مورخ 22.12.2021

اطالعات والدین
-نسخه به زبان ساده-

والدین عزیز،
کرونا هنوز هم تعیین کننده و موضوع مهم در مهدکودک میباشد .نوع  Omikronدر اوایل سال  2022باعث عفونت
های زیادی میشود .واکسیناسیون در بزرگساالن در رفع این مشکل کمک خواهد کرد .به سومین واکسن بروید!
اکنون کودکان  5ساله نیز می توانند واکسین شوند.
موارد زیر از ماه جنوری به بعد در مراکز مراقبت روزانه عملی می شود:





تست اجباری کرونا برای همه کودکان و کارکنان مهد های کودک در روزهای اول و دوم آغاز مهد کودک
بعد از رخصتی ها.
گروه های ثابت و پایدار کودکان تا حد امکان.
هنگام آوردن و بردن کودکان تان از تماس خودداری کنید .در صورت امکان کودکان در مقابل مهد کودک
تسلیم می شوند.
بهداشت را رعایت کنید ! از ماسک استفاده کنید!

از بحث و گفتگو و دیدار ها با والدین و جلسه های که از طرف شام برگزار میشود در مهد های کودک خودداری کنید.
از تلفن و برنامه زوم استفاده کنید.
در مورد قضیه قرنطینه:



مهدکودک می تواند به طور جزئی یا کامل بسته شود.
اوقات کاری یا هم باز بودن مهد های کودک می تواند کوتاه تر باشد.

واکسیناسیون برای کودکان از  5سال در آینجا ها امکان پذیر است:




پزشک یا هم داکتر کودکان
مرکز واکسیناسیون
واکسیناسیون در مدرسه یا هم مکتب (یک مدرسه ابتدایی در هر منطقه)
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ثبت نام الزامی است:



از طریق تلفن (2200-9028 )030
آنالین درhttps://www.doctolib.de/institut/berlin/ciz berlin -berlin? Pid = : Doctolib
praktik-158436

آزمایش کودکان مهدکودک
الزامی بودن یا هم مجبوری تست کردن در دو روز اول کاری مهد های کودک یا هم مراقبت هاب روزانه!
لطفا ً پس از آن نیز به طور منظم فرزندان خود را آزمایش کنید.
کودکانی که آبریزش بینی دارند
آزمایش یا هم تست کرونا در مرکز مراقبت های روزانه یا هم مهد های کودک یا نزد پزشک یا داکتراطفال ممکن
است دشوار باشد .آزمایش در مهدکودک تحت نظارت یکی از مسسولین نیز امکان پذیر است.
به یاد داشته باشید :کودک شما در خانه به بهترین وجه شفا می یابد!
اگر کودک شما برای مدت طوالنی در خانه می ماند:
مهدکودک باید حاضر نبودن طوالنی به یک دلیل خاص را به دفتر جوانان (پس از  7هفته) گزارش کند .سپس اداره
جوانان می تواند درخواست جدیدی را درخواست کند .برخی از والدین در حال حاضر برای محافظت از خانواده
فرزند خود را به مهد کودک نمی آورند شما باید این را به مهد کودک اطالع دهید.
با توجه به شرایط خاص فعلی ما تصمیم میگیریم و فیصله مینمایم :محاسبه زمان حاضر نبودن  7هفته ای کودک در
مهد کودک از مورخ  15.01.2022آغاز می شود .از مورخ  04.03.2022به بعد باید مهد کودک حاضر نبودن
کودک را به اداره جوانان ثبت و راجستر کند.
والدین عزیز،
این سال گذشته بسیار یک سال پراسترس بود .ما با هم توانستیم مهدکودک ها را برای کودکان باز نگه داریم .هدف ما
برای سال آینده نیز همین است.
از حمایت شما متشکریم! برای شما تعطیالت آرام و سالی شاد و سالمتی آرزو می کنیم.
از طرف
هولگر شولزه
رئیس گروه پنجم آموزش خانواده و دوران کودکی
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