دﻓﺘﺮ اداری ﺳﻨﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش  ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
Bernhard-Weiß-Str. 6
10178 Berlin-Mitte
u+ sAlexanderplatz

www.berlin.de\sen\bjf

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  Bernhard-Weiß-Str. 6  D-10178 Berlin

ﺑﮫ ھﻣﮫ واﻟدﯾن ﻓرزﻧدان
در ﻣﺮﮐﺰ ھﺎی ﻣﮭﺪ ھﺎی ﮐﻮدک ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ھﺎ در ﺑﺮﻟﯿﻦ

16.06.2021

اطﻼﻋﺎت ﺑرای واﻟدﯾن ،ﭘدرھﺎ و ﻣﺎدر ھﺎی ﻋزﯾزدر ﻣورد از ﺳرﮔﯾری و اﻏﺎز ﺟدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﻧظم ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ در 21
ﺟون ﺳﺎل 2021
واﻟدﯾن ﻋزﯾز ،ﺧﺎﻧم ھﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻋزﯾز ،

–

ﺳﺎل ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﯾﺎ ھم ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک در ﺳﺎل  2021/2020ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺑزرﮔﯽ را در طول ﻣﺎه ھﺎ
ﺑﮫ ﻣﺎ روﺑرو ﮐرده اﺳت .در زﻣﺎن ﺷﯾوع و ﻧﺷر ﺷدن ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺎری ﮐروﻧﺎ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ھﻣراهSARS-
CoV-2ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻧﺷر اﯾن ﻋﻔوﻧت و ﺑﯾﻣﺎری ،اطﻣﯾﻧﺎن از ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان  ،اطﻣﯾﻧﺎن از
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻣوزش اوﻟﯾﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺳﺎزﮔﺎری و ھدف ﻣﮭم ﺑود.
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳطﺢ ﭘﺎﯾدارﺑودن و ﭘﺎﯾﯾن اﻣﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺎری ﮐروﻧﺎ ﯾﺎ ھم اﯾن ﻋﻔوﻧت در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﺑرﻟﯾن  ،ﺳﻧﺎ
ﺑرﻟﯾن در ﺟﻠﺳﮫ ﺧود در  15ﺟون  2021ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ
ﺑرﻟﯾن ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  21ﺟون  2021ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﻧظم ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد – ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط رھﻧﻣود
ھﺎی Covid-19ﭘﻧدﻣﯽ را در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ.
ﻣﺎ از اﯾن ﻣوﺿوع و ﺧﺑر ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎﻟﯾم  ،زﯾرا ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﭼﻧد ﻣﺎه اﺧﯾر ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼت اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.

–

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de
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ﻣﻘررات ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺷﮑل زﯾر اﺳت:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﮐوﭘن ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎن ﻣراﻗﺑت در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﯾﺎ ھم ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک ﺑﮫ دﺳت
ﻣﯾﺎورﻧد.
ﻧظﺎرت و ﻣراﻗﺑت در ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾدار ھﺳﺗﻧد  ،دﯾﮕر ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن اﻟزاﻣﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
زﻣﺎن ھﺎی ﺑﺎز ﺷدن ﻣﻧظم دوﺑﺎره ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷﯾﻔت ھﺎی زودھﻧﮕﺎم و دﯾرھﻧﮕﺎم در ﻣﺣدوده ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣﻧظم در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﯾﺎ ھم ﻣﮭد ھﺎی
ﮐودک ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد طﺑﻖ ﻣﻌﻣول ﯾﺎ ھم ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﻧﺟﺎم ﺷود و ﺑﺎ واﻟدﯾن در ﻣﯾﺎن
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود .ھﻣﺎن زﻣﺎن  ،ﻣﻘررات ﺑﺧش ﻣﺎده  3ﭘراﮔراف  RV 4ﻗﺎﻧون اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود  ،ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﻣراﮐز
ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ و ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک  ،ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ واﻟدﯾن  ،ﺑﺎﯾد ﻣراﻗﺑت ﮐﺎﻓﯽ را ھﻣﭼﻧﺎن در زﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن
ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک اراﯾﮫ دھﻧد.
ً
ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن در ﻣراﮐز ھﻣﮑﺎری ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﯾﮑﺟﺎ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﺟددا اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
اﮔر ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﺑﺧواھﻧد ﻗﺑل از  21ﺟون  2021ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﻧظم ﺧود ﺑرﮔردﻧد  ،اﯾن اﻣﮑﺎن
وﺟود دارد.

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺷﻣﺎ را ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺳﺎزﯾم و ﺑﮫ اﯾن اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ  -ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﮫ دﻟﯾل وﺿﻌﯾت ھﻣﮫ ﮔﯾر و ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺎری
ﮐروﻧﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  -ﺣﺗﯽ ﭘس از ﺷروع ﻣﺟدد ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧظم  ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣراﻗﺑت
وﺟود ﺧواھد داﺷت  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻣﺑود ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﯾﺎ ھم ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک .در
اﯾن ﺣﺎﻟت  ،ﻣراﮐز ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و ﻣﺳووﻟﯾن ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧواھد ﮐرد.
در طﯽ زﻣﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﻣﻧظم ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺎری ﮐروﻧﺎ ،واﻟدﯾن ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ وارد ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک
ﯾﺎ ھم ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺷوﻧد .ﻣﺳﺎﻓت در ﺑﯾن ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﯾد ھﻧوز ھم رﻋﺎﯾت ﺷود .در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی
اﻧﺗظﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای وﺿﻌﯾت اوردن و ﺑردن ﮐودﮐﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .اﺻوﻻً اوردن و ﺑردن ﻓرزﻧدان در ﯾﮏ روز ﻓﻘط ﺑﺎﯾد
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺿو واﻟدﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ ﭘدر و ﯾﺎ ھم ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺻورت ﮔﯾرد.
واﻟدﯾن ﻋزﯾز ،
ﻣﺎ در ﻣورد اﺳﺗرس ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎل ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک و ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣﮫ رو ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷدن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه آورده اﺳت
ﻣﯽ داﻧﯾم و اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎھش ﮐﻧوﻧﯽ در اﻣﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺎری ﮐروﻧﺎ و در اﻧﺗظﺎر ﺷروع ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣﻧظم  ،ﺛﺑﺎت و
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ در ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک ﺑﺎزﮔردد.
اﮔر ھر ﻧوع ﮐدام ﺳوال دارﯾد  ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔون ﺑرای واﻟدﯾن از ﺑﺧش آﻣوزش  ،ﺟواﻧﺎن و ﺧﺎﻧواده ﺳﻧﺎ در اﺑﺗدا ﺗﺎ  24ﺟون
 2021در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎ ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔون  030 – 90227 6600را ھﻣﮫ روزه در ﺟرﯾﺎن
ﺳﺎﻋت ھﺎی ﮐﺎری از ﺳﺎﻋت  9ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  1ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﺎﺑﯾد .ﭘس از ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ  ،ﺧط ﺗﻠﻔن از
ﻣورخ  9ﻣﺎه اﮔﺳت ﯾﺎ ھم ﻣﺎه ھﺷﺗم ﺳﺎل  2021ﺗﺎ ﻣورخ  31آﮔﺳت ﯾﺎ ھم ﻣﺎه ھﺷﺗم ﺳﺎل  2021دوﺑﺎره در دﺳﺗرس
ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺎ اﺣﺗرام
از طرف
ھوﻟﮕر ﺷوﻟز
رﺋﯾس ﺑﺧش
آﻣوزش ﺧﺎﻧواده و اواﯾل دوران ﮐودﮐﯽ

