
                           
 

ا�ط تحت منظم رساین  �و�س  کرونا  فرا��ی  ب�ماری �ش

 

 ع��ز، والدین

  های چالش شما  برای گذشته  های ماە و  ها  هفته 
گ

ل، از  کردن  کار   شغل، .اند آوردە وجود  به بزر� ن  نگهداری و  مراقبت م�ن
 بازی و  دوستا�شان دلتنگ شما، فرزندان .شدند � جمع �کد�گر  کنار   در  با�د  منازل در  ها  آن آموزش و  تعل�م و  کودکان  از 

وری خدمات از  استفادە به قادر  شما  از  �س�اری .هستند ها  آن با  کردن  عدە و  ا�د، بودە کودکان  از  نگهداری و  مراقبت �ن
  است؟ گونه  این چرا  ا�د، پرس�دە خودتان از  شا�د  و  ماند�د  � منتظر  با�د  شما  از  ای

� کودکان  از  مراقبت و  نگهداری مرا�ز  به دو�ارە توانند  � کودکان  همه ۲۰۲۰/۶/۱۵  تار�ــــخ به دوشنبه از   داشته دس�ت
 .باشند

ن   نظر  در  با  فت  گرفنت  این از  �احتا  و  م�دان�م مهم و  صحیح �س�ار  را  قدم این ما  کل،  �ک عنوان به جامعه توسعه و  پ��ش
ن  سنا  مجلس توسط شدە گرفته  تصم�م  از  که  هاست آن حق و  دارند  احت�اج کودکان  به کودکان .کن�م  � استقبال برلنی

 .گردند  مند  بهرە آموزش و  تحص�ل از  کود�  ابتدای همان

 های مراقبت عنوان تحت ژوئن ۱۵ تار�ــــخ از  را  کودکان  همه تنها  نه با�د  کودکان  از  مراقبت و  نگهداری مرا�ز  ا�نون هم
وری ن  برآوردە به موظف ژوئن ۲۲ تار�ــــخ از  بل�ه باشند، پذیرا  �ن  با  مطابق کودکان  از  نگهداری و  مراقبیت  ن�ازهای ساخنت

ن  ما  .هستند )ها گو�شاین  کیتا ( کودک  هر  برای شدە صادر  های ک��ن ن  و  منط�ت  غ�ی  را  ای مرحله دو  روش چننی  طور  همنی
 .دان�م � اجرا  قابل سخیت  به

ن  و  هست�د  اطمینان خواستار  شما    دو�ارە تا  دار�د، احت�اج آن به طور  همنی
گ

  و   ای حرفه زند�
گ

 ر�زی برنامه را   خود  خانواد�
ا�ط از  دو�ارە بازگشت .کن�د  ، را  کودکان  از  نگهداری و  مراقبت مرا�ز  منظم رساین  �و�س به اضطراری های مراقبت �ش

ی در  با  ا�ط و  پرسنل نظرگ�ی   های چالش با   مرا�ز، این فضایی  �ش
گ

 در  بار  دو  صورت به امر  این انجام .م�کند مواجه بزر�
ممکن هفته  .باشد � غ�ی

 برنامه وقت آخر  �ا  و  زود  صبح های ن��ت در  رساین  خدمات با�د  پا�دار، و  ای پا�ه صورت به آموزش و  تعل�م بر  عالوە
 کودکان  تعداد  .کنند  بندی دسته ثابیت  های بندی گروە  در  را  کودکان  با�د  کودکان  از  نگهداری و  مراقبت مرا�ز  .شوند ر�زی

ن  م��وطه مرا�ز  را  ها  بندی گروە  این در   ساعت در  بخواهند  کودکان  از  نگهداری مرا�ز  و  ها  کودکستان  ا�ر  .کنند  � تعینی
 مرا�ز  در  .باشد تر  بزرگ ثابت های گروە  این ابعاد  با�د  دهند، ارائه را  خود  خدمات دیروقت، �ا  زود  خ�� کاری  های

ن  تر  کوچک  ساعات تما� از  بتوانند  تا  کنند،  تع��ف بزرگ گروە  �ک عنوان به را  نکودکا  تما�  شود، الزم است ممکن ن�ی
 .کنند  استفادە مرا�ز  این بودن باز 

 دل�ل به ما  وجود، این با  .داد خواهند  انجام را  عفوین  ب�ماری این مهار  برای ممکن اقدامات تما� ها  کودکستان  مدیران
ن   متن�ع و  مکرر  های تماس  وجود  دار  ب�ماری این �ا�ت از  توان�م ن� مختلف، افراد  بنی ی کامل  طور  به وا��ی  .کن�م  جلوگ�ی

�ن اجرای مورد  در  اطمینان حصول منظور  به  مشخ� مقررات و  توافقات با�د  ب�ماری، این برابر  در  ممکن حفاظت به�ت
 م��وطه مرا�ز  و  ها  تانکودکس  .باشد داشته وجود  ها، آن از  نگهداری و  مراقبت مرا�ز  به کودکان  بردن و  آوردن مورد  در 



 با�د  عفونت از  جد�دی مورد  هر  .کنند  اجرا  ب�ماری، این �ا�ت امکان ب�ش�ت  چه هر  کاهش  جهت در  را  مقررات این با�د 
 .گردد  منجر  کودکستان  آن از  بخ�ش  حداقل شدن �سته به است ممکن این و  شود  دادە گزارش  م��وطه بهداشت ادارە به

 � عادی وضع�ت به شما  کودکان  بازگشت خواستار  ا�رچه امکانات، دهندگان ارائه و  کودکان  از  مراقبت و  نگهداری مرا�ز 
ن  ها  آن اما  باشند،  ن� افراد  این .باشند � قب� های ب�ماری دارای افراد  الخصوص ع� مرا�ز  این کارمندان  نگران همچننی
ن  و  توانند   .دهند ارائه را  کودکان  از  مراقبت و  نگهداری خدمات مرتبط، مرا�ز  حا�ن  حال در  که  خواهند  ن� طور  همنی
وط از  کودکان  با  ارتباط د� شکل و  طرا�  ن�ازمند  امر  این تحقق .باشد � کودک  مریب  عنوان به فعال�ت برای اسا� �ش
 امکان کودکان  با  فاصله نگهداری و  حفظ منظور  بدین .است کودک  با  رابطه در  اعتماد  ا�جاد  و  مراقبت بودن، نزد�ک

 .باشد ن� ر پذی

وی و  خدمات کمبود   با  کودکان  از  نگهداری و  مراقبت مرا�ز  از  بع�ن  :سادە ب�ان به  سنای وزارت .هستند مواجه ا�ساین  ن�ی
ی  بهرە اجازە م��وطه مرا�ز  برای جوانان، وی از  گ�ی ن  اما  است، کردە  صادر  را  ب�ش�ت  ا�ساین  ن�ی  مدت در  ا�ساین  خدمات �افنت

دە  خدمات ارائه به قادر  کودکان  از  نگهداری و  مراقبت مرا�ز  همه بنابراین، .ن�ست پذیر  امکان ��ــــع و  کوتاە  زمان  به گس�ت
ن   نظر  در  با  تا  کرد   خواهند  تالش کودکان  از  مراقبت  مرا�ز  و  ها  کودکستان  .بود نخواهند  شما  فرزندان  کودکان،  همه گرفنت

�ن مرا�ز، این کارمندان  و  خانواده�شان  که،  ن�ست معین  بدین این اما  .آورند وجود  به همه رایب را  ممکن وضع�ت به�ت
ا�ط که  خواهشمند�م شما  از  ما  .گردند  محقق بالفاصله افراد  های خواسته تما�  .کن�د  درک را  موجود  �ش

ا�ط همچنان موجود  وضع�ت که  باش�د  داشته توجه لطفا    به بازگشت .دارد ای و�ژە �ش
گ

ا�ط و  زند�  مهدکودک عادی �ش
وع از  قبل فرزندانتان و  شما  هک  طور  آن ها،  نخواهد  پذیر  امکان �عت به بود�د، کردە  عادت آن به کرونا   فرا��ی  ب�ماری �ش
 .بود

 با  کنند،  سوال شما  ن�ازهای مورد  در  تا  گرفت،  خواهند  تماس شما  همه با  ها  کودکستان  مدیران آیندە، روز  چند  � در 
 که .باش�د داشته نظر  در  لطفا  .نمایند اعمال خود  های ر�زی برنامه در  را  موارد  تما� و  کردە  گو   و  گفت  والدین نمایندگان

ن  به .هستند زمان ن�ازمند  دقیق، های ر�زی برنامه و  شما  با  خوب مشاوە و  گو   و  گفت  �ک  که  است ممکن دال�ل همنی
 .باشند پذیرا  را  انکودک  همه مجددا  بتوانند  ژوئن ۲۲ تار�ــــخ به دوشنبه از  تنها  کودکان  از  نگهداری و  مراقبت مرا�ز 

 در  را  والدین همه گونا�ون  و  متن�ع منافع بتوان�م تا  هست�م، ارتباط در  )LEAK( ها  مهدکودک ا�الیت  والدین کمیته  با  ما 
�م نظر   این در  .کن�م  جلب والدین از  LEAK موسسه فع� نظرسن�ب  به را  شما  توجه خواه�م � ما  مورد، این در  .بگ�ی
، نظر    مورد  ر د والدین نظر  سن�ب

گ
وری های مراقبت تدر��ب  بازگشت وضع�ت چگون�  پرس�دە  ها  آن برای کودکان  از  �ن

ن  .شود �  قابل شما  برای ها  کودکستان  عمل�رد  در  موجود  های محدود�ت از  �ک کدام  بدانند، خواهند  � ها  آن همچننی
 .کرد  حما�ت م�ع �ا  ما� اقدامات با  خانوادە �ک عنوان به شما  از  توان � چگونه و  ست، اجرا 

Zur Teilnahme in Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch 

 داشته اعتماد  ها  آن م���ان و  کارکنان  و  ها  کودکستان  مدیران ها، مهدکودک خدمات ندهنگا ارائه به چنان هم لطفا 
 !هست�م فرزندانتان و  شما  د�دن منتظر  مشتاقانه ما  !باش�د

 

ام با   ما همه برای سالمیت  آرزوس و  اح�ت

 شما کودکان روزانه نگهداری و  مراقبت مرکز 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d1C3PYUkrUCg9H6omLtWVs641rRbH4dOqSvwMoCuRsZUMDMxUjVDWVVKTEQzUEdUSTdZRUNXMzQwNCQlQCN0PWcu
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