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Către toți părinții copiilor
din grădinițele Berlinului

16.06.2021

–

Informațiile părinților despre preluarea programului de activitate normal din 21
Iunie 2021
Dragi părinți
Stimate doamnelor și domnilor
Anul 2020/2021 ne-a pus în fața unor încercări mari pe parcursul mai multor luni. În
rândul pandemiei Corona și în lumina acompaniatoare a ordonanțelor de protecție
împotriva SARS-CoV-2 conta asigurarea siguranței sănătății copiilor și a angajaților,
asigurarea accesului tuturor copiilor la educația timpurie și restabilirea compatibilității
dintre familie și profesie.
Datorită unei rate joase, stabile a infecțiilor în grădinițele Berlinului, Senatul a hotărât în
întrunirea din 15.06.2021, ca cel târziu din 21.06.2021 toate localele berlineze de
educație a copiilor de grădiniță să-și reia activitatea normală - în condițiile respectării
necesităților rezultate datorită pandemiei a Covidului-19.

–

Aceasta ne bucură nemărginit, pentru că noi realizăm câte îngreunări pentru D-voastră
ca părinți si pentru copiii D-voastră a adus cu ea.
Regulamentul nou înseamnă următoarele:
1. Toți copiii primesc o îngrijire corespunzătoare voucherului individual.
Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de
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2. Efectuarea supravegherii posibil în grupe stabile cade.
3. Orarul de deschidere normal este valabil.
4. Se vor oferi ture de dimineață și de după-masă în local în cadrul orarului de
deschidere normal.
5. Perioada de închidere a grădininiței în timpul pauzei de vară se poate aplica cum a
fost planificată și discutată cu părinții.
6. Îngrijirea copiilor în localuri cooperante este posibilă din nou.
7. În cazul în care grădinița dorește să-și prea activitatea normală înainte de
21.06.2021, aceasta este posibil.
Vă atragem atenția, că în special din cauza situației existente de pandemie, poate încă
să se ajungă, și după reluarea programului reglementar, la reduceri ale îngrijirii cauzate
de exemplu prin lipsa de personal. În acest caz grădinița se va înțelege cu D-voastră si
cu conducerea ei.
În timpul activității regulare în condiții de pandemie, părinții trebuie să intre la grădiniță
doar cu mască. Trebuie avut grijă să se păstreze distanță. Pentru aducerea și ridicarea
copiilor se vor amenaja spații de așteptare corespunzătoare. Însoțirea copiilor trebuie
să se efectueze de regulă numai de către același părinte.

Dragi părinți,
noi realizăm greutățile aduse de anul de grădiniță care se scurge și sperăm că, cu
reducerea actuală a pandemiei și cu preluarea programului reglementar se va
reîntoarce mai multă stabilitate și planificare în viața de zi cu zi la grădiniță.

Pentru întrebări vă stă mai departe la dispoziție Hotline-ul pentru părinți al
Administrației Senatului pentru educație tineret și familie pe viitor încă până la
24.06.2021. Aceasta o puteți contacta la numărul 030 - 90227 6600 în toate zilele
lucrătoare între ora 9 și 13.
După vacanța de vară Hot-line-ul va fi accesibil de pe 09.08.2021 până la
dizolvarea lui pe 31.08.2021.
Cu stimă
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În numele
Holger Schulze
Șef al secție V
Familie și educație timpurie

