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به همه والدین دارای فرزند در
مهدکودک ها و یا مراکز روزانه
نگهداری از کودکان
–

 ۲۷آپریل ۲۰۲۰

اطالعیه در مورد بازگشت تدریجی نگهداری و مراقبت از کودکان در ایالت برلین
خانم ها و آقایان محترم،
والدین عزیز،
م>ا م>ی دان>یم ک>ه ش>ما و ف>رزن>دان>تان ب>یش از ی>ک م>اه اس>ت ک>ه ب>ای>د ب>رای زن>دگ>ی روزم>ره خ>ود مح>دودی>ت ه>ای ج>دی اع>مال
ک>>رده ت>>ا ه>>م از گ>>روه ه>>ای آس>>یب پ>>ذی>>ر م>>حاف>>ظت ک>>نید و ه>>م از ش>>یوع ای>>ن ب>>یماری ف>>راگ>>یر و اث>>رات مخ>>رب آن ب>>ر سیس>>تم
به>>داش>>تی و درم>>ان>>ی م>>ان پ>>یشگیری ک>>نید .م>>ا ه>>مچنین اط>>الع داری>>م ک>>ه ک>>نار آم>>دن ب>>ا وض>>عیت م>>وج>>ود ،ب>>ه دالی>>ل م>>ختلف
م>ان>ند ک>وچ>ک ب>ودن خ>ان>ه ،ن>داش>نت ب>اغ>چه و ح>یاط ،بس>ته ب>ودن زم>ین ه>ای ب>ازی ک>ودک>ان ی>ا ت>ازه ن>کردن دی>دار ب>ا دوس>تان و
آش >>نای >>ان و ی >>ا م >>شکالت ب >>ه وج >>ود آم >>ده دی >>گر ب >>سیار دش >>وار اس >>ت .در ای >>ن وض >>عیت ،ف >>راه >>م آوردن ش >>رای >>طی در ه >>ر دو
زم>ینه ب>رای م>راق>بت از ک>ودک>ان و ه>مچنین ادام>ه دادن ف>عال>یت ه>ای ش>غلی ب>ه به>تری>ن ش>کل ،آس>ان نیس>ت و ن>یازم>ند ن>یرو
و توان زیادی است.
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م>ا از ش>ما س>پاس>گزاری>م ک>ه ت>اک>نون ای>ن م>سیر دش>وار را ب>ا م>ا پش>ت س>ر گ>ذاش>ته و س>هم م>همی در م>هار ای>ن ب>یماری را
بر عهده گرفتید.
م>>تأس>>فان>>ه ،ه>>مه م>>ا ب>>ه دل>>یل ادام>>ه ب>>یماری ف>>راگ>>یر ک>>ووی>>د  ۱۹ه>>نوز در ی>>ک وض>>عیت اس>>تثنای>>ی ق>>رار داری>>م و ب>>سیاری از
مح>دودی>ت ه>ا ب>ای>د ه>نوز پ>اب>رج>ا ب>اق>ی ب>مان>ند .ب>ه ه>مین دل>یل م>راق>بت و نگه>داری از ف>رزن>دان در م>نزل ه>مچنان در اول>وی>ت
قرار دارد.
ب>ا ای>ن ح>ال ،ب>ه م>نظور ک>اه>ش ای>ن مح>دودی>ت ه>ا در ح>د م>مکن  ،س>نای ب>رل>ین ب>ه ص>ورت م>داوم در ح>ال ب>ررس>ی اص>الح>ات
و تغییرات مناسب در خصوص اقدامات مهارکننده این بیماری فراگیر است.
ب>ه ه>مین دل>یل ،در ت>اری>خ  ۲۱آپ>ری>ل  ۲۰۲۰اص>الح>ات>ی در آی>ین ن>ام>ه ب>ه ت>صوی>ب رس>یده اس>ت ک>ه از روز گ>ذش>ته ب>ه م>رح>له
اج>را درآم>ده ان>د .ق>وان>ین ج>دی>د ام>کان گس>ترش ت>دری>جی و م>رح>له ای نگه>داری و م>راق>بت از ک>ودک>ان در مه>دک>ودک ه>ا را
ف>>راه>>م م>>یسازد ک>>ه ال>>بته ب>>رای به>>ره وری از ای>>ن ام>>کان>>ات ب>>ای>>د ش>>رای>>ط ن>>یاز اض>>طراری ب>>رای نگه>>داری از ک>>ودک>>ان ث>>اب>>ت
گ>>ردد .ب>>رای ح>>فاظ>>فت از م>>ناف>>ع مش>>ترک>>مان ،الزم اس>>ت م>>راح>>ل ت>>عیین ش>>ده ب>>ه درس>>تی در ن>>ظرگ>>رف>>ته و رع>>ای>>ت ش>>ون>>د ،ت>>ا
عملکرد سیستم نگهداری و مراقبت از کودکان دچار اخالل نگردد.
از ت>اری>خ  ۲۷آپ>ری>ل  ،۲۰۲۰ب>طور خ>اص ف>رزن>دان گ>روه ه>ای زی>ر م>ی ت>وان>ند از خ>دم>ات نگه>داری و م>راق>بت از ک>ودک>ان 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(

-

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

مHراحHل بHعدی شHامHل بHاز کHردن دبسHتان هHا ،بHه عHنوان مHثال بHرای کHودکHانHی کHه امHسال بHه مHدرسHه خHواهHند
رفHHت ،در نHHظر گHHرفHHته شHHده اسHHت و بHHایسHHتی هHHر چHHه زودتHHر امHHا هHHمیشه بHHا در نHHظر گHHرفHHنت وضHHعیت ایHHن
بیماری واگیردار در ایالت برلین انجام شود.
رون >>د گس >>ترش دس >>تیاب >>ی ب >>ه ی >>ک م >>رک >>ز م >>راق >>بت و نگه >>داری ک >>ودک ب >>ه ص >>ورت مح >>دود م >>وظ >>ف ب >>ه در ن >>ظرگ >>رف >>نت ک >>م ک >>ردن
ت>ماس ه>ای اج>تماع>ی اس>ت .ب>رای ت>ضمین ای>ن ام>ر ،مه>د ک>ودک ه>ا و ک>ارگ>ران م>راق>بت روزان>ه م>وظ>ف هس>تند ک>ه ب>راس>اس
آن ،ام>>کان>>ات م>>راق>>بت مح>>دود خ>>ود را ت>>نظیم ک>>نند .ای>>ن ب>>دان م>>عنی اس>>ت ک>>ه ب>>ه ع>>نوان م>>ثال ه>>مچنین زم>>ان ش>>روع ک>>ار ی>>ا
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ب>>از ک>>ردن مه>>د ک>>ودک ه>>ا ت>>غییر ی>>اف>>ته و م>>ی ت>>وان>>د زم>>ان م>>راق>>بت ه>>ماه>>نگ ب>>ا ک>>وپ>>ن)گ>>وت>>شای>>ن( ن>>باش>>د ی>>ا ب>>ه م>>راق>>بت ه>>ای
نامنظم ساعتی یا روزانه بینجامد.
ل>طفا ً ت>وج>ه داش>ته ب>اش>ید ک>ه ب>ا ه>ر گ>ون>ه ت>ماس اض>اف>ی در خ>ارج از خ>ان>واده م>یتوان>د خ>طرع>فون>ت ب>رای ف>رزن>د ش>ما و در
ن>تیجه ب>رای ش>ما را دوب>اره اف>زای>ش ده>د .ب>ا ت>وج>ه ب>ه ای>ن ن>کته ،ش>ما ه>مچنین ب>ای>د ب>ررس>ی ک>نید ک>ه آی>ا گ>زی>نه ک>مک ه>ای
خ>صوص>ی  ،ب>ه وی>ژه ک>مک گ>رف>نت از ه>مسای>گان ک>ه از ت>اری>خ  ۲۷آپ>ری>ل م>جازم>یب>اش>د ،م>ی ت>وان>د ج>ای>گزی>نی ب>رای ش>ما
باشد؟
در ه>>نگام ت>>صمیم گ>>یری ،خ>>واه>>شمندی>>م س>>الم>>تی و آس>>ای>>ش ک>>ارم>>ندان را ن>>یز در م>>راک>>ز م>>راق>>بت ه>>ای روزان>>ه ک>>ودک>>ان و
ک>ارم>ندان مه>د ک>ودک در ن>ظر ب>گیری>د .ب>ناب>رای>ن از ش>ما خ>واه>ش م>یک>نیم ک>ه اگ>ر ف>رزن>د ش>ما م>ورد م>راق>بت ق>رار م>ی گ>یرد
ه>>نگام آوردن و ب>>ردن ک>>ودک ،ت>>ا آن>>جای>>یکه ام>>کان دارد ف>>قط وارد ق>>سمت ورودی ک>>ودکس>>تان ی>>ا م>>رک>>ز م>>راق>>بت ه>>ای روزان>>ه
ش>>وی>>د و ب>>یش از زم>>ان م>>ورد ن>>یاز آن>>جا ن>>مان>>ید .در ص>>ورت ام>>كان ،ك>>ودك>>ان ف>>قط ب>>ای>>د ت>>وس>>ط ی>>کی از اع>>ضای خ>>ان>>واده
آورده ی >>ا ب >>رده ش >>ون >>د .پ >>یش از ای >>ن در م >>ورد وی >>ژگ >>ی ه >>ای ش >>رای >>ط ف >>علی ب >>ا ف >>رزن >>د خ >>ود ص >>حبت ک >>نید و س >>عی ک >>نید ای >>ن
وضعیت غیرمعمول ،فرآیندهای جدید و خواسته ها یا الزامات اضافی را برای آن ها قابل فهم کنید و توضیح دهید.
اگ >>ر ک >>ودک ش >>ما ب >>ه ت >>ازگ >>ی ب >>ه م >>ان >>دن در ک >>ودکس >>تان ع >>ادت ک >>رده اس >>ت ،ب >>ا در ن >>ظر گ >>رف >>نت ق >>وان >>ین ف >>اص >>له و م >>قررات
بهداشتی مربوطه ،حضور والدین ممکن می باشد.
وال>دی>ن واج>د ش>رای>طی ک>ه ب>رای اول>ین ب>ار از م>راق>بت ه>ای اض>طراری اس>تفاده م>ی ک>نید ،ل>طفا ب>رای ب>رن>ام>ه ری>زی م>ناس>ب
ب>ا م>رک>ز م>راق>بت ه>ای روزان>ه ی>ا مه>د ک>ودک م>ورد ن>ظرت>ان ت>ماس ب>گیری>د و زم>ان م>ورد ن>یاز ب>رای نگه>داری از ک>ودک خ>ود را
با آن ها در میان بگذارید.
و ط >>بیعتا زم >>ان >>ی ک >>ه ف >>رزن >>د ش >>ما ب >>یمار اس >>ت ی >>ا ع >>الئ >>م ن >>ام >>شخصی دارد اج >>ازه رف >>نت ب >>ه مه >>د ک >>ودک ی >>ا م >>راک >>ز م >>راق >>بت
روزانه را ندارد .در موارد قابل توجیه شک و تردید میتواند گواهی پزشکی درخواست شود.
اگ>>ر س>>ؤال ،ن>>گران>>ی ی>>ا اط>>الع>>ات>>ی داری>>د  ،ل>>طفا ً ب>>ا ش>>خصی ک>>ه ب>>ه ع>>نوان ن>>مای>>ندگ>>ان وال>>دی>>ن ان>>تخاب ک>>رده ای>>د ی>>ا ک>>میته
وال >>دی >>ن دول >>ت ت >>ماس ب >>گیری >>د ) ،(info@leak-berlin.deت >>ا ب >>ه ای >>ن وس >>یله ش >>رای >>ط م >>تنوع خ >>ان >>واده ه >>ا را در دول >>ت س >>نا
منعکس کنند.
ما در مورد مراحل بعدی گسترش مراقبت ها به شما اطالع خواهیم داد.
ح>مای>ت از س>الم>تی ه>مه م>ا ب>رای م>ا بیش>تری>ن ارزش و اول>وی>ت را دارد .خ>واه>شا ب>رای م>راق>بت و نگه>داری از ک>ودک>ان،
ما را یاری کنید .سپاس گزاریم!

با احترام و سالمهای دوستانه
به دستور
Schulze

