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۲۷ آپریل ۲۰۲۰ 

اطالعیه در مورد بازگشت تدریجی نگهداری و مراقبت از کودکان در ایالت برلین

خانم ها و آقایان محترم،
والدین عزیز،

مـا مـی دانـیم کـه شـما و فـرزنـدانـتان بـیش از یـک مـاه اسـت کـه بـایـد بـرای زنـدگـی روزمـره خـود محـدودیـت هـای جـدی اعـمال 
کــرده تــا هــم از گــروه هــای آســیب پــذیــر مــحافــظت کــنید و هــم از شــیوع ایــن بــیماری فــراگــیر و اثــرات مخــرب آن بــر سیســتم 
بهــداشــتی و درمــانــی مــان پــیشگیری کــنید. مــا هــمچنین اطــالع داریــم کــه کــنار آمــدن بــا وضــعیت مــوجــود، بــه دالیــل مــختلف 
مـانـند کـوچـک بـودن خـانـه، نـداشـنت بـاغـچه و حـیاط، بسـته بـودن زمـین هـای بـازی کـودکـان یـا تـازه نـکردن دیـدار بـا دوسـتان و 
آشـــنایـــان و یـــا مـــشکالت بـــه وجـــود آمـــده دیـــگر بـــسیار دشـــوار اســـت. در ایـــن وضـــعیت،  فـــراهـــم آوردن شـــرایـــطی در هـــر دو 
زمـینه بـرای مـراقـبت از کـودکـان و هـمچنین ادامـه دادن فـعالـیت هـای شـغلی بـه بهـتریـن شـکل، آسـان نیسـت و نـیازمـند نـیرو 

و توان زیادی است.

                  
www.berlin.de\sen\bjf

 
به همه والدین دارای فرزند در

 مهدکودک ها و یا مراکز روزانه 
  نگهداری از کودکان
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مـا از شـما سـپاسـگزاریـم کـه تـاکـنون ایـن مـسیر دشـوار را بـا مـا پشـت سـر گـذاشـته و سـهم مـهمی در مـهار ایـن بـیماری را 
بر عهده گرفتید.

مــتأســفانــه، هــمه مــا بــه دلــیل ادامــه بــیماری فــراگــیر کــوویــد ۱۹ هــنوز در یــک وضــعیت اســتثنایــی قــرار داریــم و بــسیاری از 
محـدودیـت هـا بـایـد هـنوز پـابـرجـا بـاقـی بـمانـند. بـه هـمین دلـیل مـراقـبت و نگهـداری از فـرزنـدان در مـنزل هـمچنان در اولـویـت 

قرار دارد.

بـا ایـن حـال، بـه مـنظور کـاهـش ایـن محـدودیـت هـا در حـد مـمکن ، سـنای بـرلـین بـه صـورت مـداوم در حـال بـررسـی اصـالحـات 
و تغییرات مناسب در خصوص اقدامات مهارکننده این بیماری فراگیر است.

بـه هـمین دلـیل، در تـاریـخ ۲۱ آپـریـل ۲۰۲۰ اصـالحـاتـی در آیـین نـامـه بـه تـصویـب رسـیده اسـت کـه از روز گـذشـته بـه مـرحـله 
اجـرا درآمـده انـد. قـوانـین جـدیـد امـکان گسـترش تـدریـجی و مـرحـله ای نگهـداری و مـراقـبت از کـودکـان در مهـدکـودک هـا را 
فــراهــم مــیسازد کــه الــبته بــرای بهــره وری از ایــن امــکانــات بــایــد شــرایــط نــیاز اضــطراری بــرای نگهــداری از کــودکــان ثــابــت 
گــردد. بــرای حــفاظــفت از مــنافــع مشــترکــمان، الزم اســت مــراحــل تــعیین شــده بــه درســتی در نــظرگــرفــته و رعــایــت شــونــد، تــا 

عملکرد سیستم نگهداری و مراقبت از کودکان دچار اخالل نگردد. 

از تـاریـخ  ۲۷ آپـریـل ۲۰۲۰، بـطور خـاص فـرزنـدان گـروه هـای زیـر مـی تـوانـند از خـدمـات نگهـداری و مـراقـبت از کـودکـان در 
مهد کودک ها و مراکز مراقبت روزانه از کودکان استفاده کنند:

والدینی که به عنوان نیروی کار حرفه ای سیستماتیک (مربوط به نظم و اداره کشور) مشغول به کار هستند -
(مطابق لیست اصالح شده حرفه ها و شغل های واجد شرایط / به پیوست مراجعه کنید) که شامل قانون 

قبلی هر دو والدینی نمی شود.

تمامی تک سرپرست ها (مشمول مادران یا پدران مجرد، بیوه ، طالق گرفته یا والدینی که برای مدت طوالنی -
جدا از هم زندگی میکنند و فرد بزرگسال دیگری در محیط خانه به همراه فرزندان آن ها زندگی نمی کند)

-(B به اصطالح وضعیت) .والدینی که فرزندانشان دارای معلولیت و نیازمند حمایت بیشتری هستند

 مـراحـل بـعدی شـامـل بـاز کـردن دبسـتان هـا، بـه عـنوان مـثال بـرای کـودکـانـی کـه امـسال بـه مـدرسـه خـواهـند 
رفــت، در نــظر گــرفــته شــده اســت و بــایســتی هــر چــه زودتــر امــا هــمیشه بــا در نــظر گــرفــنت وضــعیت ایــن 

بیماری واگیردار در ایالت برلین انجام شود.

رونـــد گســـترش دســـتیابـــی بـــه یـــک مـــرکـــز مـــراقـــبت و نگهـــداری کـــودک بـــه صـــورت محـــدود مـــوظـــف بـــه در نـــظرگـــرفـــنت کـــم کـــردن 
تـماس هـای اجـتماعـی اسـت. بـرای تـضمین ایـن امـر، مهـد کـودک هـا و کـارگـران مـراقـبت روزانـه مـوظـف هسـتند کـه بـراسـاس 
آن، امــکانــات مــراقــبت محــدود خــود را تــنظیم کــنند. ایــن بــدان مــعنی اســت کــه بــه عــنوان مــثال هــمچنین زمــان شــروع کــار یــا 
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بــاز کــردن مهــد کــودک هــا تــغییر یــافــته و مــی  تــوانــد زمــان مــراقــبت هــماهــنگ بــا کــوپــن(گــوتــشایــن) نــباشــد یــا بــه مــراقــبت هــای 

نامنظم ساعتی یا روزانه بینجامد.

لـطفاً تـوجـه داشـته بـاشـید کـه بـا هـر گـونـه تـماس اضـافـی در خـارج از خـانـواده مـیتوانـد خـطرعـفونـت بـرای فـرزنـد شـما و در 
نـتیجه بـرای شـما را دوبـاره افـزایـش دهـد. بـا تـوجـه بـه ایـن نـکته، شـما هـمچنین بـایـد بـررسـی کـنید کـه آیـا گـزیـنه کـمک هـای 
خـصوصـی ، بـه ویـژه کـمک گـرفـنت از هـمسایـگان کـه از تـاریـخ ۲۷ آپـریـل مـجازمـی بـاشـد، مـی تـوانـد جـایـگزیـنی بـرای شـما 

باشد؟
در هــنگام تــصمیم گــیری، خــواهــشمندیــم ســالمــتی و آســایــش کــارمــندان را نــیز در مــراکــز مــراقــبت هــای روزانــه کــودکــان و 
کـارمـندان مهـد کـودک در نـظر بـگیریـد. بـنابـر ایـن از شـما خـواهـش مـی کـنیم کـه اگـر فـرزنـد شـما مـورد مـراقـبت قـرار مـی گـیرد 
هــنگام آوردن و بــردن کــودک، تــا آنــجایــیکه امــکان دارد فــقط وارد قــسمت ورودی کــودکســتان یــا مــرکــز مــراقــبت هــای روزانــه 
شــویــد و بــیش از زمــان مــورد نــیاز آنــجا نــمانــید. در صــورت امــكان، كــودكــان فــقط بــایــد تــوســط یــکی  از اعــضای خــانــواده 
آورده یـــا بـــرده شـــونـــد. پـــیش از ایـــن در مـــورد ویـــژگـــی هـــای شـــرایـــط فـــعلی بـــا فـــرزنـــد خـــود صـــحبت کـــنید و ســـعی کـــنید ایـــن 

وضعیت غیرمعمول، فرآیندهای جدید و خواسته ها یا  الزامات اضافی را برای آن ها قابل فهم کنید و توضیح دهید.
اگــــر کــــودک شــــما بــــه تــــازگــــی بــــه مــــانــــدن در کــــودکســــتان عــــادت کــــرده اســــت، بــــا در نــــظر گــــرفــــنت قــــوانــــین فــــاصــــله و مــــقررات 

بهداشتی مربوطه، حضور والدین ممکن می باشد.

والـدیـن واجـد شـرایـطی کـه بـرای اولـین بـار از مـراقـبت هـای اضـطراری اسـتفاده مـی کـنید، لـطفا بـرای بـرنـامـه ریـزی مـناسـب 
بـا مـرکـز مـراقـبت هـای روزانـه یـا مهـد کـودک مـورد نـظرتـان تـماس بـگیریـد و زمـان مـورد نـیاز بـرای نگهـداری از کـودک خـود را 

با آن ها در میان بگذارید.

و طـــبیعتا  زمـــانـــی کـــه  فـــرزنـــد شـــما بـــیمار اســـت یـــا عـــالئـــم نـــامـــشخصی دارد اجـــازه رفـــنت بـــه مهـــد کـــودک یـــا مـــراکـــز مـــراقـــبت 
روزانه را ندارد. در موارد قابل توجیه شک و تردید میتواند گواهی پزشکی درخواست شود.

اگــر ســؤال، نــگرانــی یــا اطــالعــاتــی داریــد ، لــطفاً بــا شــخصی کــه بــه عــنوان نــمایــندگــان والــدیــن انــتخاب کــرده ایــد یــا کــمیته 
والـــدیـــن دولـــت تـــماس بـــگیریـــد (info@leak-berlin.de)، تـــا بـــه ایـــن وســـیله شـــرایـــط مـــتنوع خـــانـــواده هـــا را در دولـــت ســـنا 

منعکس کنند.
ما در مورد مراحل بعدی گسترش مراقبت ها به شما اطالع خواهیم داد.

حـمایـت از سـالمـتی  هـمه مـا بـرای مـا بیشـتریـن ارزش و اولـویـت را دارد. خـواهـشا بـرای مـراقـبت و نگهـداری از کـودکـان، 
ما را یاری کنید. سپاس گزاریم!

با احترام و سالمهای دوستانه
به دستور
Schulze
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