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

www.berlin.de\sen\bjf

Berlin kreşlerindeki tüm çocukların
ebeveynlerine

16. Haziran 2021
21 Haziran 2021'de normal faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin ebeveyn bilgileri
–

Sevgili ebeveynler, sayın bayanlar ve baylar,
2020/2021 kreş yılı bizi aylar boyunca büyük zorluklar karşı karşıya getirdi. Korona pandemi
zamanlarında ve Sars Kov 2 enfeksiyondan korunma yönetmelikleri ışığında, çocukların ve
çalışanların sağlığının korunma sağlanmasi, tüm çocukların erken çocukluk eğitimine erişimini
sağlamak ve aile ve meslek uyumunu yeniden sağlamak önemliydi.
15 Haziran 2021deki toplantısında Berlin Senatosu, Berlin kreşlerinde enfeksiyon seviyesi sabit ve
düşük olduğundan dolayı tüm Berlin çocuk gündüz bakım tesislerinin, Kovid 19 pandemisinden
kaynaklanan gereksinimleri göz önünde bulundurarak, en geç 21 Haziran 2021'e kadar normal
faaliyetlerine dönmesine karar verdi.
Son aylar size ebeveyn olarak ve çocuklarınız için ne kadar kısıtlamalar getirdiğini bildiğimiz için,
yukarıdaki belirtimelerinden çok memnunuz.
Yeni kurallar aşagıdakilerden oluşmaktadır:

–

1. Tüm çocuklar, bireysel kupon kapsamında bakım alır.
2. Bakımın mümkünce sabit gruplarda gerçekleştirilme şartı kaldırıldı.
3. Normal açılış saatleri yeniden geçerlidir.
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4. Erken ve geç hizmetler tesislerde sunulan normal açılış saatlerin çerçevesinde
gerçekleştirilecekir.
5. Yaz tatilinde tesislerin kapanış saatleri planlandığı gibi velilerle görüşülerek uygulanabilir.
Aynı zamanda tesisler, §3 (4) RV Günü düzenlemesine göre, sağlayıcıların ebeveynlere
danışarak kapanış saatlerinde yeterli bakımı sağlanacaktır.
6. Çocukların işbirliği tesislerinde bakımı yeniden mümkündür.
7. Tesislerin 21 Haziran 2021'den önce normal işletmeye dönmeleri mümkündür.
Özellikle devam eden pandemi durumu nedeniyle, düzenli faaliyetler yeniden başladıktan sonra
bile, örneğin kreşteki personel sıkıntısı nedeniyle bakım bağlamında hala kısıtlamalar olabileceğini
belirtmek isteriz. Bu durumda, kreşiniz sizinle ve kreşler denetme şubesi ile koordineli çalışacaktır.
Pandemi koşullarında düzenli faaliyetler sırasında ebeveynler tesislere ancak maske ile girmelidir.
Mesafe şartına uyulmalıdır. Kreşlerde çocukları verme ve alma durumu için uygun bekleme alanları
oluşturulacaktır. Genel olarak, çocuklara yalnız bir ebeveyn eşlik etmelidir.
Sevgili ebeveynler,
kreş yılının sona ermesinin beraberinde getirdiği yüklerin farkındayız ve pandemideki mevcut düşüş
ve beklemede olan düzenli faaliyetlerin başlamasıyla günlük kreşe daha fazla istikrar ve
öngörülebilirliğin geri döneceğini umuyoruz.
Herhangi bir sorunuz varsa, Senato Eğitim, Gençlik ve Aile Dairesi'nin veli yardım hattı şimdilik 24
Haziran 2021'e kadar hizmetinizdedir. Her iş günü 030 90 227 6600 numaradan 09.00-13.00 arası
ulaşabilirsiniz. Yaz tatilinden sonra, yardım hattı 9 Ağustos 2021'den 31 Ağustos 2021'de
durdurulana kadar ulaşabilecektir.
Saygılarımla,
Holger Schulze.
V. Bölüm Başkanı
Aile ve Erken Çocukluk Gelişimi

