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الـقائميـن عىل روضـة األطفـال يف المشتـرك
أوليـاء األمـور

معـلومات ألولـياء األمـور  12 ،مـايو /أيـار 2020
رعـاية األطـفال فـي أوقـات كـورون ـا
أوليـاء األمـور األع ـزاء
قـرر مـجـلس الشيـوخ فـي بـرليـن  ،فـي  17مارس /أذار  2020غـلـق روض األطـفال ومـن ذلك التـاري ــخ يـقـوم المسؤولي علىى
مراكز ريـاض األطـفال جنبا اىل جنب مـع ريـاض األطـفـال بتـنظيم الـرعاية يف الـحاالت الـطـارئة .وعنـد القيام بذلك وجب عليهم
األمتثال لتوصيات مـعـهـد روبرت كـوخ وصـندوق بـرلي للتأمي ضـد الـحوادث فيما يخض وباء كورونا.
ونـحـن نـعـلـم أن هذا الوقت جلب لكم الكثي من التحديـات والـصعاب .و لألسف أن الـروضـة لن تستطيع تلبية جميع
متطلباتكم وتوقعاتكم يف األسابيع الـقادمة.
وف هذه
يتعيـن عىل المسؤولي تقسيم الموظفي و كذلك الغـرف بحيث يمـكن لجـميع األطـفال العودة عند ذلك الروضة .ي
مايىل.
الحـالة يجب عليهم مراعاة
ي
ـ ـ ـ ـ ـ يجـب أن تـكون مـجموعات األطفال صغية قـدر األمـكان ( أن التـزيـد عن عشـرة أطـفـال) .ـ
ـ ـ ـ ـ يـجـب أن التختلـط المجموعات مع بعضها البعض ف ر
فية الرعـاية.
ي
أمـكـن.

ـ ـ ـ ـ ينبغ أن ر
أخصائ تربية .ينبغـى أن تكون معروفة لألطـفـال وال تتغي إن
يشف عىل كـل مجـموعـة عىل األقل عدد أثني
ي
ي
ـ ـ ـ ـ ـ يـتـم إعـطـاء كـل مجمـوعة غـرفـة خـاصة بـهـا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـنبـغـي أن يكـون األطـفال فـي الهـواء الـطلـق قـدر اإلمـكان.
ـ ـ ـ ـ ـ ينبـغـي عىل مـجـموعـات األطفال أستخدام منـاطق الـغسيل ودورات المـياه بشكل منفصل إذا أمـكـن.
ـغ عىل جميـع المتواجدين يف نفس الـوقت بمركز الـرعـاية (الروضـة) تـجـنـب األلتقاء بقـدر األمـكـان.
ـ ـ ـ ـ ـ ينب ي
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ـ ـ ـ ـ ـ يـجـب عىل الجـميع التقـيد واألمتثال لتـدابي الـحمـاية والنـظافـة المعـمول بها  .ر
األليام بالمسافة المحددة وغسـل اليـدين
,واألداب الخاصة بالسعال والعـطـس.
لـكـي ينـجـح هـذا ،قررت أدارة الـشباب يف مـجـلس الشيوخ مراعاة ماي يـىل:
يـحـق لجميـع األطـفـال الحصول عىل أربـع سـاعات كـحـد أقـىص أو  20ساعة يف األسبـوع  .أوليـاء األمـور الذين يعـملون يف مهـن
ذات صلة بالنظام عىل سبيل المثال مـجال الصـحة أو الرعـاية أو الـرعاية الـعامـة يحق لهم الحـصول عىل رعاية مـوسعة.
ر
الوظيف .وعالوة عىل ذلك ،فإن الرعـاية المـيلية
الىى تحتاجها لوضعك
ي
نـطـلب منـكم التـضامن معـا  .وأخذ فقط مـقدار الـرعـاية ي
ه األولوية لطفلك .يف األيام واألسابيع القليلة القادمة سوف تتصل بك إدارة الروضة وتناقش معك أفضل الـطرق لتوزي ــع وقت
ال يـرعاية عىل الجميع ,وهذا يعىى أنـه يتم تـقديم الرعـاية ف ر
الفية قبل أو بـعـد الظهـر أو يتم تقديم الـرعاية بطريقة يومية أو
ي
ي
أسبوعية .ستقـوم الروضة بتنسيق األوقات الـثابتة معك إلحضار واصطحاب طفلك .تنـطبق قواعد الـسلوك األخرى أيضا أثناء
تواجدك بمركز الرعاية /الروضة.
تحم طفلك والموظفي ونفسك.
نـحن نطلب من حضتك األمتثال لهذه اللوائح .وبــهذا
ي
تحتاج إدارة الروضة وفرق العمـل بالروضة إىل بناء نظـام يعمل اليوم وغدا واألسابيع القـادمـة ،ويمكنك اإلعتمـاد عليها أنت
وطفلك .ونحـن عىل يقي من أن يمكن تحقيق ذلك عندما يخطو الجميع خطوه إتجـاه األخر.
يـعـد نظـام روضة األطـفال ببـرليـن ممـتاز .ولـهذا سوف نتمـكن من الـقيـام بـهـذه المـهـمة الـكبيـرة بشكـل جيد معـا .ي ى
ـرج تـفـهم أن
التـشـاور الـجيـد معك وكـذلك التـخطـيط بـدقـة يستـغـرقـان وقت .أبتداء من يـوم األثنيـن الـموافـق  18مـايو  /أيـار  ،سـوف تـكـون
مـراكز الـرعـاية  /رياض األطـفـال قـادرة عـىل تـقديـم عرض لـكم جـميعـا وذلك يف األسابيع القليلة الـقـادمـة .أستـمـر يف مـنـح الـثقـة
للمـسؤوليـن عىل مـراكـز ريـاض األطفال ومديري ريـاض األطـفال وكـذلك الموظفي ر
اليبويي.
أطـيـب التحيات ودمتم جميعا بصحة جيدة
دائـرة الروضة بخدمـتكـم

دوروت ــي تـيهـلن
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زابينه رادكا

ر
ـيشنفسك ـ ـ روشـي
ـورسي ف
تـ
ي

