
                          

 

ا2ط ب/ماری فرا()' کرونا  4و@س رسا=> منظم تحت 34

والدین ع%$ز، 

راقــــ.ت و  ل، مـ 4 45  Gــــه وجـــود آوردە انـــد. شــــغل، >ار کردن از مـ
H

Iزر رای شــــما چــــالــــش هــــای بــ  هــــفته هـــا و مــــاە هــــای گــــذشــــته بـ
رزنــــــدان شــــــما، دلــــــتنگ  نگهــــــداری از کود>ان و تعل^م و آمـــــوزش آن هـــــا در مــــــنازل GــــــاZد در کنار ZکدZگر جــــــمع W شــــــدنـــــد. فــــ
وری مراقـــ.ت و نگهـــداری از  4c ـــه اســـتفادە از خـــدمـــاتG س^اری از شـــما قـــادرh .ندiــا آن هــا هســـG ـــازی کردنG ـــشان وkدوســـتا

کود>ان بودە اZد، و عدە ای از شما GاZد منتظر W ماندZد و شاZد از خودتان پرس^دە اZد، چرا این گونه است؟  

o داشـته  p5ز نگهـداری و مراقـ.ت از کود>ان دسqـه مراG ـارەrتوانـند دو W ۲۰۲۰ هـمه کود>انu۶u۱۵  ـه تـار$ــــخG ه.zاز دوشـ
Gاشند. 

فـت و توسـعه جـامـعه Gـه عـنوان Zک >ل، ما این قـدم را hس^ار صحیح و مـهم م^دان^م و cاحـتا از این  4  پ��� p�Gا در نـظر گرفـ
4 اســتق.ال W کن^م. کود>ان Gــه کود>ان احت^اج دارنـد و حــق آن هــاســت که از  ��تصم^م گرفــته شــدە تـوســط مجــلس ســنا برل

همان ابتدای کودI از تحص^ل و آموزش بهرە مند گردند. 

هــم اqنون مراqز نگهــداری و مراقــ.ت از کود>ان GــاZد نــه تــنها هــمه کود>ان را از تــار$ــــخ ۱۵ ژوئــن تــحت عــنوان مراقــ.ت هــای 
4 ن^ازهـای مراقب�p و نگهـداری از کود>ان مـطابـق Gا  p�وری �ـذیرا Gـاشـند، Gل�ه از تـار$ــــخ ۲۲ ژوئـن موظـف Gـه برآوردە سـاخـ 4c
 4 ��4 روش دو مرحـــله ای را غ�5 منط�p و هم ��ر کودک (کیتا گــو�ـــشاین هـــا) هســـiند. مــا چن رای هـ ک��ـــن هـــای صـــادر شـــدە ب

طور Gه سخ�p قاGل اجرا W دان^م. 

رنــامــه   خـود  را ب
H

Iحرفــه ای  و خــانـواد 
H

Iــارە زندrــه آن احت^اج دار$د، تــا دوG 4 طـور ��شــما خـواســتار اطمینان هســi^د و هم
راقــــ.ت و نگهــــداری از  راqز مـ راقــــ.ت هــــای اضــــطراری Gــــه £و¢س رســــا¡4 مــــنظم مـ اZط مـ ر$زی کن^د. Gــــازگشــــت دوrــــارە از £�
ر Gـــه   مــواجـــه م^کند. انـــجام این امــ

H
Iزر راqز،  Gـــا چـــالـــش هـــای بــ اZط فـــضا¡¥ این م رســـنل و £� ی پ کود>ان را ، Gـــا در نـــظرگ�5

ممکن G Wاشد.  صورت دو Gار در هفته غ�5

عـالوە بر تعل^م و آموزش Gـه صورت �ـاZه ای و �ـاZدار، GـاZد خـدمـات رسـا¡4 در ن�rـت هـای صـبح زود و Zا آخر وقـت برنـامـه 
روە بــــندی هــــای ثــــاب�p دســــته بــــندی کنند. تــــعداد  راقــــ.ت و نگهــــداری از کود>ان GــــاZد کود>ان را در گــ راqز مـ ر$زی شـــونــــد. مـ
W 4 کنند. ا©ر کودکستان ها و مراqز نگهـداری از کود>ان Gـخواهـند در  ��کود>ان در این گروە بـندی ها را مراqز مrªوطـه تعی
ســاعــت هــای >اری خ^¬ زود Zا دیروقــت، خــدمــات خـود را ارائــه دهــند، GــاZد اGــعاد این گروە هــای ثــاGــت بزرگ تر Gــاشـد. در 
 Wف کنند، تـا بــتوانــند از تــما$ªک گروە بزرگ تــعZ ــه عــنوانG کود>ان را W4 ممکن اســت الزم شـود،  تــما مراqز کوچک تر ن�5

ساعات Gاز بودن این مراqز استفادە کنند. 

مـدیران کودکستان هـا تـماW اقـدامـات ممکن برای مـهار این ب^ماری عـفو¡4 را انـجام خواهـند داد. Gـا این وجود، مـا Gـه دل^ل 
ی  دار Gـــه طــور >امـــل جـــلوگ�5 راد مـــختلف، ن® تــوان^م از £اZت این ب^ماری وا©�5 4 اف ��وجــود  تـــماس هـــای مکرر و مـــتن�ع  ب
ر این ب^ماری، GــاZد تـوافــقات و مــقررات  $ن حــفاظــت ممکن در برابـ p5ــه مــنظور حــصول اطمینان در مـورد اجرای بهG .کن^م



راقـــ.ت و نگهـــداری از آن هــا، وجــود داشـــته Gـــاشـــد.  کودکستان هــا و  راqز م ردن کود>ان Gـــه م مشخ± در مــورد آوردن و ب
مراqز مrªـوطــه GــاZد این مــقررات را در جهــت >اهــش هر چــه ب�شp5 ام²ان £اZت این ب^ماری، اجرا کنند. هر مـورد جــدZدی 
زارش دادە شــود و این ممکن اســـت Gـــه hســـته شـــدن حـــداقـــل Gخ�³ از آن  rªــوطـــه گ از عـــفونـــت GـــاZد Gـــه ادارە بهـــداشـــت مـ

کودکستان منجر گردد. 

مراqز نگهـداری و مراقـ.ت از کود>ان و ارائـه دهـند´ـان ام²انـات، ا©رچـه خواسـتار Gـازگشـت کود>ان شـما Gـه وضع^ت عـادی 
4 نـگران >ارمـندان این مراqز ع¬ الـخصوص افراد دارای ب^ماری هـای ق.¬ G Wـاشـند. این افراد  ��G Wـاشـند، اما آن ها همچن
4 طــور ن® خــواهـــند که در حـــال حـــا4c مراqز مرتـــ.ط، خـــدمـــات نگهـــداری و مراقـــ.ت از کود>ان را ارائـــه  ��ن® تــوانـــند و هم
وط اســاo برای فــعال^ت Gــه عــنوان مــر¡· کودک G Wــاشــد. تــحقق این  دهــند. طراº و ش²ل د¹ ارتــ.اط Gـا کود>ان از £�
زدZک بــودن، مراقـــ.ت و اZجاد اعـــتماد در راGـــطه Gــا کودک اســـت. Gـــدین مـــنظور حـــفظ و نگهـــداری فـــاصـــله Gــا  ر ن^ازمـــند ن امـ

کود>ان ام²ان �ذیر ن® Gاشد. 

وی اkـــسا¡4 مــواجـــه هســـiند. وزارت  راقـــ.ت و نگهـــداری از کود>ان Gـــا >مبود خـــدمـــات و ن�5 راqز م Gـــه ب^ان ســـادە: Gع±4 از م
4 خـدمـات اkـسا¡4  p�وی اkـسا¡4 ب�شp5 را صـادر کردە اسـت، اما Zافـ ی از ن�5 سـنای جوانـان، برای مراqز مrªوطـه اجـازە بهرە گ�5
در مـدت زمـان کوتـاە و £$ــــع ام²ان �ـذیر ن�ست. بـنابراین، هـمه مراqز مراقـ.ت و نگهـداری از کود>ان قـادر Gـه ارائـه خـدمـات 
 4 p�دە Gـه فرزنـدان شـما نـخواهـند بود.  کودکستان ها و مراqز  مراقـ.ت از کود>ان تـالش خواهـند کرد تا Gا در نـظر گرفـ p5گس
$ن وضع^ت ممکن را برای هـمه Gـه وجود آورند. اما این Gـدین مع�4  p5ز، بهqهـمه کود>ان، خـانواده�شان و >ارمـندان این مرا

اZط موجود را درک کن^د.  ن�ست که، تماW خواسته های افراد Gالفاصله محقق گردند. ما از شما خواهشمندZم که £�

اZط عـادی مهدکودک   و £�
H

Iـه زندG ـازگشـتG .ط و$ژە ای داردZا لـطفا توجـه داشـته Gـاش^د که وضع^ت موجود هـمچنان £�
را©�5 کرونـــا Gــــه آن عــــادت کردە بـــودZد، Gــــه £عت ام²ان �ــــذیر  وع ب^ماری فـ رزنــــدانــــتان قــــ.ل از £� هـــا، آن طـــور که شــــما و فــ

نخواهد بود. 

در ¾ چـند روز آیندە، مـدیران کودکستان ها Gا هـمه شـما تـماس خواهـند گرفـت، تا در مورد ن^ازهـای شـما سوال کنند، Gا 
نــمایند´ــان والــدین گــفت و گو کردە و تــماW مـوارد را در برنــامــه ر$زی هــای خـود اعــمال نــمایند. لــطفا در نــظر داشــته Gــاش^د. 
4 دالZل ممکن اسـت که  ��که Zک گـفت و گو و مـشاوە خوب Gا شـما و برنـامـه ر$زی هـای دقیق، ن^ازمـند زمـان هسـiند. Gـه هم

مراqز مراق.ت و نگهداری از کود>ان تنها از دوشz.ه Gه تار$ــــخ ۲۲ ژوئن بتوانند مجددا همه کود>ان را �ذیرا Gاشند. 

مـا Gـا >میته والــدین اZال�p مهدکودک هـا (LEAK) در ارتــ.اط هســi^م، تـا بــتوان^م مــنافــع مــتن�ع و گـونـا©ون هــمه والــدین را در 
$م. در این مـورد، مـا W خـواه^م تـوجــه شــما را Gــه نــظرسنÅ· فع¬ مـوســسه LEAK از والــدین جــلب کن^م. در این  نــظر Gگ�5
رای آن هــــا   وری از کود>ان بــ 4c راقـــــ.ت هـــــای  وضع^ت Gـــــازگشـــــت تـــــدر$Å· مــ

H
Æنـــــظر والـــــدین در مــــورد چـــــگون ، ·Åنـــــظر سن

4 آن ها W خواهـند Gـدانـند، کدام Zک از محـدودZت هـای موجود در عمل�رد کودکستان ها برای  ��پرس^دە W شود. همچن
شما قاGل اجرا ست، و چگونه W توان از شما Gه عنوان Zک خانوادە Gا اقدامات ماZ Çا عم¬ حماZت کرد. 

Zur Teilnahme in Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch 

لــطفا هــم چــنان Gــه ارائــه دهــنÝان خــدمــات مهـدکودک هــا، مــدیران کودکستان هــا و >ارکنان و مrª^ان آن هــا اعــتماد داشــته 
 Þم^iدن شما و فرزندانتان هسZما مشتاقانه منتظر د Þاش^دG

ام و آرزوس سالم�p برای همه ما  p5ا احG

مرکز مراق.ت و نگهداری روزانه کود>ان شما 

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