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إلى جميع آولياء األطفال في مراكز الرعاية النهارية/
الروضة في برلين

برلين22.12.2021 ،

معلومات للوالدين
الوالدين األعزاء،
ال يزال وباء كورونا يحدد عمل الروضة /مركز الرعاية النهارية .المتحور الجديد اوميكرون سوف يسبب العديد من
اإلصابات في أوائل عام . 2022
التطعيمات سوف تساعد البالغين .اذهب إلى التطعيم الثالث أيضا.
يمكن اآلن أيضا تطعيم األطفال البالغين من العمر  5سنوات.
اعتبارا ً من يناير /كانون الثاني ينطبق ما يلي على الروضة /مركز الرعاية النهارية:
• االختبار اإلجباري لجميع األطفال والموظفين في اليوم األول والثاني.
• تشكيل مجموعات ثابتة ومستقرة كلما أمكن ذلك.
• تجنب التواصل الجسدي عند جلب و أخذ الطفل و إذا أمكن ،تسليم و إستالم األطفال أمام الروضة.
• التقييد بالنظافة! إلبس الكمامه!
تجنب المناقشات وأمسيات أولياء األمور في الروضة /مركز الرعاية النهارية .تواصل عن طريق الهاتف و تطبيق زوم.
في حالة الحجر الصحي:
• يمكن إغالق الروضة /مركز الرعاية النهارية جزئيا أو كليا.
• يمكن أن تكون أوقات العمل أقصر.
يمكن تطعيم لألطفال من سن  5سنوات في األماكن التالية :
• طبيب أطفال
• مركز التطعيمات
• التطعيم في المدرسة (مدرسة ابتدائية واحدة لكل منطقة)
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التسجيل ضروري:
• عن طريق الهاتف على )030(2200-9028
• عبر اإلنترنت على موقع :Doctolib
pid=practice-158436؟https://www.doctolib.de/institut/berlin/ciz-berlin-berlin
اختبار األطفال في الروضة
اختبار إلزامي في أول يومين من الرعاية!
يرجى أيضا اختبار أطفالكم بشكل دوري بعد ذلك.
األطفال الذين يعانون من سيالن األنف
قد يكون االختبار في مركز االختبار أو في طبيب األطفال صعبا.لذا يمكن إجراء االختبار أيضا في الروضة /مركز الرعاية
النهارية تحت اإلشراف.
تذكر :أفضل شفاء لطفلك هو البقاء في المنزل!
إذا بقي طفلك في المنزل لفترة طويلة:
يجب على مركز الرعاية النهارية إبالغ مكتب الشباب بالغياب الطويل المعذر (بعد  7أسابيع) .يمكن لمكتب الشباب بعد ذلك
الطلب بتقديم طلب جديد.
بعض األولياء ال يحضرون أطفالهم إلى الروضة اآلن لحماية األسرة .في هذه الحالة عليكم إخبار الروضة /مركز الرعاية
النهارية.
و بسبب الوضع الخاص نحدد ما يلي:
يبدأ حساب فترة الغياب ،السبعة أسابيع في  15يناير/كانون الثاني  .2022لذا يجب على الروضة اإلبالغ عن الغياب فقط
اعتبارا من  4مارس/أذار . 2022
الوالدين األعزاء،
كانت السنة العابرة مرهقة للغاية .و تمكنا معا من إبقاء دور الروضة مفتوحة لألطفال .هذا هو هدفنا للعام المقبل أيضا .
شكرا جزيال لدعمكم! و نتمنى لكم عطلة مريحة والصحة و السعادة في العام جديد.
بالنيابة:
هولجر شولزه
رئيس قسم تعليم األسرة والطفولة المبكرة
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