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األطفال ارعاية أماكن  أو فيالروضه األطفال في  أولياءجميع إلى   
 

رعاية األطفال في والية برلينمراكز  طواقم معلومات عن التوسع التدريجي لعمل  
 

دتي المحترميناوس ياتسيد  
 الوالدين األعزاء،

 
حماية كل ، و ذلك ألجل اليومية معلى حياتك المفروضة قيودفي تحمل الجادون منذ أكثر من شهر موأطفالك منحن ندرك أنك

النظام الصحي تحت  عمل إبقاءو المساهمة في  انتشار الوباء بآثاره المدمرة علينا لمنع وكذلك المعرضة للخطر الفئات
.السيطرة  

بسبب  أيضا  لألسف و ،حديقة وعدم وجودشقة صغيرة اإلقامة في بسبب  نحن ندرك أيًضا مدى صعوبة ذلك ، سواء كان ذلك
.المصاعب األخرىاألصدقاء أو بسبب أماكن لعب األطفال وعدم إمكانية اللقاء مع  إغالق  

إن هذا الشىء و . العملالقيام بالحفاظ على رعاية األطفال والوئام بين في   ،وجه الخصوصإن أهم التحديات يتمثل على  
.الطاقهمن   يدزالم تطلبي لمجالين ليس باألمر السهل وكال ا بين التوفيق  

 
.        ءالوباهذا بشكل كبير في احتواء  موبالتالي ساهمتنا حتى اآلن ، هذا الطريق الصعب مع مسلكت معلى أنك منشكركنحن 
     

من القيود في  تطبيق الكثيرلذلك يجب أن تستمر ، استثنائي ظرفالمستمر، ما زلنا في  كورونالسوء الحظ ، بسبب جائحة 
   .ق الرعاية المنزليةيطبت  ولويةبما فيها أ رالوقت الحاض

و اتخاذ  التعديالت  يه عن إمكانيةباستمرار مستوى ممكن ، يبحث مجلس الشيوخ في برلين من أجل إبقاء هذه القيود عند أدنى
.  الوباء حتواء إالمناسبة ألجل  التدابير الممكنة و  

اعتبارا من حيز التنفيذ  دخلالذي  لمرسوموفقا ل 1212أبريل /نيسان 12في  القرارات تعديل  تم أخذ ذلك في االعتبار ، ألجل

   .البارحة
في رعاية الشروط ، تحت توفر رعاية األطفال م العاملين فيطاق التوسع في عملالجديدة تفتح اآلن إمكانية  و التدابير القواعد

.نظام الرعاية فاعلية عملالحفاظ على  ألجل في هذا الطريق الخطو للجميع  المشتركة المصلحهمن إنه   .الطارئةالحاالت   
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و  إلى الروضة  الذهاب موعات التالية من األشخاصسيتمكن أطفال المج بشكل خاص ، 7272أبريل /نيسان 72اعتباًرا من 

:رعاية األطفال أماكن  
 

لمهن التي المعمولة بالنسبة لقائمة وفقًا لل)العام،الوالدين الذين يعملون في مهنة معترف بها على أنها ذات صلة بالنظام  -
.غير مشمولين حتى األن  بالقوائم السابقه الوالدين ال و التي تخص( لملحقانظر ا/ بالرعايةلمطالبة يحق لها ا  

أرمل، منفصلين بشكل /ةملأر عازب، /عازبة :باءاآلأو  ألمهاتأ  علىيطبق هنا  ) احد  الوالدين المنفردين برعاية أطفالهم -
 تعيش مع طفلك أو أطفالك في منزليستثنى أن  . دائم، مطلقين، و كذلك غير مقيمين مع شخص آخر بالغ العمر تابع لألسرة

(.دائم واحد   بشكل  

(B/اءحالة بى بما يسم)لبات طتمن الم عاليةإلى درجة  اإلحتياجات الخاصة/الذين يحتاج أطفالهم ذوي اإلعاقة الوالدين -  

 
من المزمع إتخاذ خطوات فتح  أخرى، على سبيل المثال بالنسبة لألطـفـال الذين سيلتحقون بالمدارس هذا العـام ، وينبغي 

.إتخاذها في أسرع وقت ممكن ، ولكـن مع مراعاة دائمة للوضع الوبــائي في برلين وضواحيها  
 

. بهـدف اإللـتـزام بالـحـد األدنى من اإلتـصـاالت اإلجـتمـاعـيةالـرعاية  مـحدودة  التزال عملية التوسيع لـدور أو مراكز
يفو مع الظرف و يبنو برامجهم على هذا ليـن فـي مـجـال الرعاية  أن يتكولـضـمان ذلك يـطـلـب  مـن روض األطفال والـعـام

أوقـات الرعـاية التـي تـحيـد عن قسيمـة األساس، وهـذا يعني أنـه قـد تـكـون هـنـاك أيـضـا تـغييرات فـي أوقـات  الـعـمل أو 
.االلتحاق بالروضه ، أو الـرعـايـة غـير المنـتظـمـة بالـسـاعة أو الـيـوم  

يـرجـى اإلنتـبـاه الـى أن أي إتصـال إضـافـي خـارج  نـطـاق األسـرة يمـكـن أن يـزيـد من خـطر العـدوى لـطـفلـك بالتـالـي 
أبريل هناك أمـكانية /نيسان 72را من باهـذا السيـاق ما إذا كـان أعـت األعـتبـار يجـب التـحقق فيمـع أخذ ذلك بعين . لك أيضـا

.وجود رعـاية خاصـة أو عـناية من الـجيران كبديـل لذلك  
 

روضة و الـعاملين ب  الـرجاء عند إتخاذ قـرارك أن تأخذ بعيـن اإلعـتـبار صحـة وسالمة الـعـامـليـن بمـؤسـسـة الـرعـاية
دخـول الـروضة  أن تبقي في ممر الـدخول إذا كـان ذلك ممكنا  عند يحظى برعاية ، فإننا نرجو منك طفلكن إذا كا .األطـفال 

عند أحضار أو أصطحاب الطفل إذا أمكن، ال ينبغي أحضار األطفـال أو أصطحابهم إال . وعدم البقاء لفترة أطول من الالزم
.  من قبل شخص واحد مخول بذلك   

ه يتفهم الوضع الغير مألوف و االجراءات الجديـدة تحدث مع طفلك مسبقا حول خصوصيات الوقت الـراهـن وحـاول جـعـل
.والمتطلبات اإلضافية المرتبطة بها  

لوائح  وإذا كان طفلك األن في مرحلة التأقلم على ذلك، فمن الممكـن أن يكون أحد الوالدين مـوجـودا مـع مراعاة المـسافة 
.النظـافـة  المتبعـة  

ه االستثنائية ألول مرة نرجو منهم األتصال بالروضة أو بموظف الرعاية لالطفال الوالدين الذين يحق لهم الـرعاية في الحال
.يمكنك إخبارهم متى يحتاج طفلك إلى الرعاية بالضبط. مسبقا ليتمكن من التنسيق   

بالطبع، إذا كان طفلك مريضا أو ظهرت عليه أعراض غير واضحة، فال يجب أن يذهب الى الروضة أو مركز الرعاية  وفي 
.الت الشك المـبرر ، قد تـكون هـناك حاجـة إلى شهادة مرضيةحا  

  األولياء  إذا كـان لـديك أسئلة أو أستفسـارات أو مالحظات يرجـى اإلتصـال بممثلـي األولياء الذين أخترتموهم أو برابطة
(info@leak-berlin.de)       لس الشيوخمج يتمكنو من نقل المواقف و الهموم الـعائلية ألدارة بالوالية لكي

 منكم يـرجـى. حـمايـة صحة الجميع هي أولويـتنـا الـقـصـوى. سـوف نـبلـغك بالخطـوات اإلضـافية  لـتوسيع نـطـاق الـرعـاية
.مـجـال رعـايـة الـطـفـل، وشـكرا جـزيال -أيضا المسـاهمة في هذا المجـال  

 
 تـفضلـو بقـبـول فـائق اإلحترام

 
 بالنيابه

  
  شولتزه

 

 

 

 


