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 کودکان نیبه همه والد

 نیبرل یمهدکودک ها در

 

 22.12.2021برلین مورخ 

 

 نیوالد اطالعات

 -نسخه به زبان ساده-

 

 ز،یعز نیوالد

باعث عفونت  2022سال  لیدر اوا  Omikron. نوعمیباشدمهدکودک  و موضوع مهم در کننده نییتع هم هنوز کرونا
 !یدواکسن برو نیکمک خواهد کرد. به سومدر رفع این مشکل در بزرگساالن  ونیناسی. واکسمیشود یادیز یها

 .شوند نیتوانند واکس یم زیساله ن 5کودکان  اکنون

 :شود یمعملی کز مراقبت روزانه امرماه جنوری به بعد در  از ریز موارد

 آغاز مهد کودک  اول و دوم یدر روزهامهد های کودک همه کودکان و کارکنان  برایکرونا  یاجبار تست
 .بعد از رخصتی ها

 امکانتا حد  کودکان داریثابت و پا یگروه ها. 

  در صورت امکان کودکان در مقابل مهد کودک دیکن یاز تماس خوددار بردن کودکان تانهنگام آوردن و .
 .شوند یم تسلیم

 استفاده کنیدماسک از ! دیکن تیبهداشت را رعا! 

. دیکن یکودک خوددارهای در مهد جلسه های که از طرف شام برگزار میشود و  نیبا والد و دیدار ها از بحث و گفتگو
 .دیزوم استفاده کنبرنامه از تلفن و 

 :نهیقرنطقضیه مورد  در

 کامل بسته شود ای یتواند به طور جزئ یمهدکودک م. 

 تواند کوتاه تر باشد یم اوقات کاری یا هم باز بودن مهد های کودک. 
 

 :است ریامکان پذ ها جاینسال در آ 5کودکان از  یبرا ونیناسیواکس

 کودکان یا هم داکتر پزشک 

 ونیناسیمرکز واکس 

 در هر منطقه( ییمدرسه ابتدا کی) یا هم مکتب در مدرسه ونیناسیاکسو 
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 :است یثبت نام الزام

 2200-9028( 030تلفن ) قیاز طر 

 در نیآنالDoctolib  :berlin? Pid = -https://www.doctolib.de/institut/berlin/ciz berlin
158436-praktik 

 کودکان مهدکودک شیآزما

 !کاری مهد های کودک یا هم مراقبت هاب روزانه در دو روز اولکردن تست  ی بودن یا هم مجبوریالزام

 .دیکن شیبه طور منظم فرزندان خود را آزما زیلطفاً پس از آن ن

 دارند ینیب زشیکه آبر یکودکان

اطفال ممکن یا داکترپزشک  نزد ایمهد های کودک  مراقبت های روزانه یا هم در مرکز یا هم تست کرونا شیآزما
 است. ریامکان پذ زینیکی از مسسولین در مهدکودک تحت نظارت  شیاست دشوار باشد. آزما

 !ابدی یوجه شفا م نی: کودک شما در خانه به بهتردیداشته باش ادیبه 

 :ماند یدر خانه م یمدت طوالن یکودک شما برا اگر

هفته( گزارش کند. سپس اداره  7به دفتر جوانان )پس از به یک دلیل خاص را  یطوالن حاضر نبودن دیبا مهدکودک
محافظت از خانواده  یدر حال حاضر برا نیاز والد ی. برخکند درخواست را یدیتواند درخواست جد یجوانان م

 .اطالع دهیدبه مهد کودک  این را دیباشما  آورند یفرزند خود را به مهد کودک نم

کودک در  یهفته ا 7حاضر نبودن   : محاسبه زمانینمایممما تصمیم میگیریم و فیصله  فعلی اصخ طیبا توجه به شرا
به بعد باید مهد کودک حاضر نبودن  04.03.2022آغاز می شود. از مورخ  15.01.2022 مهد کودک از مورخ

 کودک را به اداره جوانان ثبت و راجستر کند.

 ز،یعز نیوالد

. هدف ما میکودکان باز نگه دار یمهدکودک ها را برا میما با هم توانست. پراسترس بود سالاین سال گذشته بسیار یک 
 است. نیهم زین ندهیسال آ یبرا

 .میکن یآرزو م یشاد و سالمت یآرام و سال التیشما تعط یم! برایشما متشکر تیاز حما

 طرف از

 شولزه هولگر

 یگروه پنجم آموزش خانواده و دوران کودک سیرئ
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