
                           
 

 

  ظل الظروف المستمرة لـجائـحة كـورونا"  (وم  اليـ ) الروتي    التشغيل المنتظم " 
 
ف  

 

ي التوفيق هاألسابيع والـش 
 ، ف 

ُ
ا  كبير

ً
والعمل من البيت و     ةمابير  الوظيف والجمع ور الـماضية مثلت بالنسبة لك تحديا

. أطفالك   عىل الحصول عىل الرعاية أل  أفـتـقدو  الرعـاية والتعليم المنـزلي
ً
صدقـائهم واللعب معهم. العديد منكم كان قادرا

ي حاالت الـطوارئ والبعض وجب 
تسـأل لمـاذا. يتظار ، وربما عليه األنف   

 من يوم األثـنيـن الـمـوافـق 
ُ
، سيتـمكـن جـميع األطـفـال من الـعـودة الـى الـروضـة من  2020حـزيـران / يـونيـو من  15إبتـدا

 جـديـد. 

 بـهـذا الـقـرار الـذي أتـخذه  
ً
ي تـطـور المـجتمـع ككـل، ولـذلك نـرحـب صـراحـة

نـحـن نـرى أن هذه الـخـطوة صحيحـة وهـامـة ف 

ي بـرليـن. فاألطـفال بـحـاجـة ا
ي التعـليـم فـي مـرحـلـة الـطفولـة الـمـبـكـرة. مـجـلـس الشـيـوخ ف 

لــى أطـفـال ولـهـم الـحـق ف   

  من    تـواجـه مـؤسسـات الـرعـاية األن
ً
   2020/ يونيـو    نحـزيـرا 15هـذه الـمـهـمـة ليس فقط قـبول جـميـع األطـفال أعتـبـارا

 
ً
 من تـحت طائـل الـرعـايـة الـطـارئـة، ولـكن أيـضا

ً
   عـايـةمتـطلبات ر  ةتـلبيل  2020حـزيران / يـونيـو  22أعتـبـارا

ً
األطـفـال وفقـا

يتكون من خـطوتيـن المـعـن  لـه ومن الـصـعب  ي ة الممـنوحـة. ونـحن نرى أن هذا اإلجـراء الذـمـة األلتـحاق بالروضلقسي

. تـنفيـذه  

 ، لكـي تتـمـكـن من التـخطيط للحياة الـوظيـفية واألسـريـة منتـريـد الـموثوقيـة 
ً
، يعتير التـحول من  جـديـد   وتـحتـاج إليـها إيـضـا

ي 
 للـظروف المـتعـلقـة  الرعـاية ف 

ً
 للمؤسسات نظـرا

ً
 كبيـرا

ً
( تـحديا  اليومي

 الـحاالت الـطارئة إال التشغيل المتنظم ) الروتير 
ي أسـبوع 

ئ من المستحيل. بالموظفير  والمـكـان . القـيام بـذلك مـرتيـن ف  تعتير ش   
 

ة أساسية تربوية بجـانب    التخطيط للخدمـاثابتـةفير
ً
دف  ه. تـ ) مسائيـة( والمتـأخرة ) صباحيـة( المبكرة  ت، يـجـب أيـضا

ي مـجمـوعـات ت مؤسسـا
ثـابـتة. ولهـذا فإن حـجـم الـمجمـوعـة متـروك  الـرعـاية ) ريـاض األطـفـال( إلـى تـجميـع األطـفـال ف 

ة  ة  مبكرة )صباحيـة( وفير ي فير
متـأخرة ) مسـائيـة( فيجب أن تـكون  للـروضـة. إذا كـانت الـروضة تـريـد تقـديم خـدمـات ف 

ة.  ة   المـجموعـة الثـابتة كبير ي مؤسسات )ريـاض األطفـال( الصغير
وري ف  تـعريف مـجتـمع االطـفـال بأرسه   قد يكون من الض 

ي هذه المـجمـوعة ، وذلك لتـغطيـة سـاعـات العـمـل. 
 ف 
 

نتـمـكـن من مـنع الـعـدوى لسبـب اإلتـصـاالت    لنالـعـدوى. ومـع ذلك  حتواء التـدابيـر الـممـكنـة إل ستتخذ إدارة الروضـة جميـع 
األطـفـال مـواعيـد إحضـار وأصطـحـاب صوص بخ المـتنـوعـة واإلختالط. ويتعير  أن تـكون هـناك أتفاقـات و ولـوائح واضحـة  

عـدوى من الحـدوث.  حـاالت ال  ـاض األطـفال( بذلك لـمـنـعيؤسسات ) ر م تـقـوم الـ من أجـل ضمـان أفضـل حـمـايـة للـجـميـع.  
ي عىل األقـل للمؤسسة الـمعـنيـة  ذلك  ؤدي يتبلـغ الـسـلطات الـصحيـة المـختصىة بكل حالة إصـابة ، و 

. ال إغالق جزئئ  
 

ي الـعودة ال الـحيـاة الطبيـعية. 
فإن الجهـة الـمسؤولـة عىل ريـاض االطـفـال تهـتم  بـجـانب تـحقيق رغبتك ورغـبـة طـفـلك ف 

بالـمـوظـفير  الذين يـعانون من أمـراض سـابقـة ذات صـلـة. هـؤالء المـوظفير  التريد والتستطيع الجهـة الـمـسـؤولـة عـىل ريـاض  
ي توظيفـهم. 

ي بـناء عالقة مع أطـفـالكـم. وهـذا يـتـطلب التـقارب  األطـفـال األستمرار ف 
ي أو مربية هـام ف  يـعد الـعـمل كـمرئر

   ـقـة، وبالتالي اليـمـكـن مراعاة المسافات عىل اإلطـالق. والرعـايـة والث 
 

ية ، عىل الـرغم ي المـوارد البش 
ي من نـقـص ف 

أن مـجلس الـشيـوخ   من  ببسـاطـة: بـعـض المؤسسـات )ريـاض األطـفـال( تـعائ 
عىل  الفور، لذلك لن تكـون كل روضـة   عليـهـا اليستـطيع العثـور  العمـالة   للـشبـاب يسـمح بإستـخدام عـمالـة إضـافيـة. وهذه



األطـفال( ال خلق أفضل حـالة ممـكـنة فيما يتـعـلق   ضالرعاية الـشاملـة. وستسعـى المـؤوسسـات ) رياـ قـادرة عىل توفير 
ي أنه ليس من الـممكن تلبمور والمـوظفيـنو أوليـاء األ  بجـميـع األطـفـال

ي الحال. نـرجو  . هذا يـعن 
ية الرغبات الفردية ف 

   تـفهـمكم
 

، يرجر األنتيـاه أن هذا 
ً
 الروضة كـما عايشتها أنت وأبنك قبل وبـاء  ية ف  لـحيـاة الـيومـى ا عـودة الأن الو الوضع اليزال خاصا

 سـرعـة.  كن بهـذه الـ يـكون ممـ كـورونـا لن 
 

ي األيـام القـليل ـوم إدـقت  سـوف
والتـحدث مـع  إحتيـاجاتك  ك ، وذلك لألستفسـار عن ـة الـقـادمة بتـواصل معارة الـروضـة ف 

تيبات . يـرجر تـفـهم أن  ي الير
ى وقـت.  الـوالتـخطيـط المتير  يحتـاج مـعك الجيد  شـاور الت ممثـىلي أوليـاء األمــور  وتضمير  هـذا ف 

 من يـوم األثنيـن الـموافق  فـال طـقادرة عـىل أستيعاب جمـيع ا الـروضـة مـكن أن تـكون لـذلك يـ
ً
من حزبـران /   22 إعتـبـارا

   . 2020و  يـونيـ
 

فـي هـذا السياق نود أن   . ء األمـور ألوليـا  المتـنوعـة األهتـمـامات بـالوالية لـمراعـاة   وليـاء األمـور ـال بـلـجـنة أعىل إتصنحن 
، والذي يسـأل عن كيفية الـواليـةــور بوليـاء األم لجـنـة أ لخـاص بــ  حـالي ألولـياء األمـور  ا نـلفت أنتبـاهك ألستـطالع الـرأي ال

ي بالنسـبـة لك.  ح تفـنـظـام   ي و   عىل عـمـل الـروضـة  ةفروضـالم ومـاهي القيـود الـروضـة التـدريـجر
تكـون بالنسبة لك  يـمـكن أن النر

 . أجراءات عـمليـة مـالـية أو   ’تدعـم بإجراءاتأن  كـعائلـة يمـكنكمـجدية ، وكيف 
 

 بيـــةركيــة والـعـرـتـاللغـة األلــمانـيـة و األنـجليـزيـة والـللحـضور  بــ
 
 

ي 
. كـذلك الموظفير  و  ريـاض األطـفـال  مـديـري  و  ريـاض األطـفـالمـراكـز سـؤولير  عىل لمـل  الثـقـةمنـح   أستـمر ف  بويير  .    الير

 تك ورؤيـة طـفـلك. ؤينتطـلع لـر نـحن  
 
 

  أطيــب التـحيـات ودمـتم 
ً
 بـصـحـة جيـدة جـميـعـا

 
 ضـة بـخدمتـكـم  رو الـ دائـرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـمـكنـك الـتواصل  يـ
 
ي تيهــل : الـسيــدة المـتحـدثـة 

 دوروئ 
كة ب رابـطـة ال  واليـة بـرليـن  المشير

 ) الـروضـة(األطـفـال ومراكز الـرعـاية اليوميـة  وحـدة 
 


