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وعن الحق في الرعاية  2021فبراير / شباط 14 بحلول الروضة/حول إغالق مراكز الرعاية النهاريةمعلومات للوالدين 
 الطارئة

،األعزاء ، الوالديناتي و سادتي المحترمينسيد  

ً نظر لشؤون  ، قرر مجلس الشيوخالمتغير المستجد لفيروس كوروناالنوع  ظهور و مستوى العدوى المرتفع يةالستمرار ا
 و قد أدت. الروضة/إغالق مراكز الرعاية النهارية 2021يناير كانون الثاني/ 20برلين في  والية في والشباب واألسرةالتعليم 

أكثر شموالً بهدف و ترتيبات وضع لوائح  إلى ضرورةاستخدام رعاية الطوارئ في  اتللطلب الزيادة البطيئة ولكن المطردة
.احتواء الوباء  

ً  التعليم والشباب واألسرة  لشؤونبرلين شيوخ مجلس درك ي  معروف بانهالشخصي.  مآثار اللوائح الجديدة على وضعك جيدا
رعاية ب المتابعه مرة أخرى م. ومع ذلك ، فإننا نطلب منكعديده شهرأل وقبول قيود كبيرة  مأطفالك م وعلىأنت معليك توجب
م ، فأنت يزال غير عادي. وبالتاليجتماعي العام الذي المراعاة الوضع اال و ذلك ألجل، في المنزل قدر المستطاع مأطفالك
الكورونا./في مواجهة انتشار الفيروس التاجي نتساعدو والمباشرة في الحد من االتصاالت  كبير بشكلذا كه ونتساهم  

ما يلي: على وجه التحديد قرر مجلس الشيوخ في برلينلقد   

و ذلك من أجل احتواء 2021كانون الثاني/يناير  25التي تبدأ في تاريخ  يتم إغالق دور الروضه لألطفال من الفترة    ← 
.جائحة الكورونا      

من اآلن فصاعداً ، ستوفر جميع مراكز الرعاية النهارية/الروضة رعاية الطوارئ خالل فترة اإلغالق   ← 

.الروضه اإلجمالية طاقةالمن  ٪50ال يجوززيادة معدل اإلشغال في دور الرعاية النهارية/الروضة عن ما يفوق    ← 

–

–
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 نظام الوصول إلى رعاية الطوارئ:

 

في الحاالت التالية :استخدام رعاية الطوارئ  و من مزايا اإلستفادةيمكن   
  

إذا كانت هناك حاجة ماسة للرعاية  -  
 

 وفي نفس الوقت 
 
قد تم تسجيل العمل المهني ألحد الوالدين (أيضاً  في حال العمل من المنزل) في قائمة مجاالت المهن ذات الصلة بشكل    

.(KRITIS - قائمة )   منهجي 

 
 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/kita/ : يمكنكم العثور على اإلصدار الحالي من هذه القائمة على الرابط التالي 
 

باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون متاحاً ألطفال أولياء االمور الوحيدين بالرعاية و كذلك ألطفال ذوي اإلحتياجات 
الخاصة/اإلعاقة  القدرة والفرصة المتاحة على اإلستفادة من مزايا و استخدام رعاية الطوارئ. هنا يتوفرحاجة كافية و ماسة 

  .للغاية للرعاية
 
 

 بالتفصيل :
 

 رعاية أن يتطلب المحتمل ، و منخاصة أسباب هنية أوأن تكون الحاجة الملحة بشكل غير عادي للرعاية ألسباب ميمكن 
ً أو طلب  محدودة / أليام منفردة الطفل اً للرعاية الطارئة.مستمر اً ومنتظم ا  

   
إذا لمنزل، حتى في ا مرعاية طفلك موالتحقق مما إذا كان من الممكن لك م/روضتكمالتنسيق عن كثب مع مؤسستكمنكم يرجى 

بحث عن الحلول التي تأخذ في لل م/روضتكممباشر مع منشأتكالتصال إلامنكم يرجى . كان هذا يخص أيام محددة في اإلسبوع
.الطارئةلرعاية روضتكم ل استخدام عروض  منالتقليل بمعنى  المباشر االختالطالحد من  االعتبار هدفعين   

 

.اإلجمالية من طاقتها ٪ من األطفال في المتوسط50كثر من أل تقديم الرعاية الطارئةعدم ب لها الحق روضتكم / ممنشأتكإن   
ً حالي روضتكم / مقد ال يكون لدى مؤسستك  . من أجل تلبية الحاجة غير للقيام بالرعاية عدد كاٍف من الموظفين المتاحين ا

،بحث عن نماذج بديلة للرعايةلاأجل من ، ملتشاور معكل جه إليكم روضتكمتتوهذه الحالة ، قد العادية المسجلة للرعاية في   
 ونبقدر ما تستطيع معلى سبيل المثال على أساس يومي و / أو أسبوعي. يرجى دعم مركز الرعاية النهارية الخاص بك

 كانون الثاني/ 25 اعتباراً منة ديداللوائح الجفي العمل وفق   بدءال بسبب و الطلبات لم يتم تنفيذ بعض األشياء في حالفهم التو
.2021ريناي  

 

، فإن  مالخاص بك الروضة / ال يمكنك توضيحها مع مركز الرعاية النهارية بهذا الخصوص و أي أسئلة أخرى مإذا كان لديك
  تصالاإل ميمكنك كم وواألسرة في مجلس الشيوخ متاح ل التعليم والشباب شؤون الخط الساخن للرعاية النهارية التابع إلدارة

ً  9كل يوم عمل من الساعة في   030 - 902276600 :التالي على الرقم إليهم ً  31حتى  صباحا .ظهرا  

  

 الخيارات األخرى للوالدين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى رعاية الطوارئ:
 

 إذا لم يكن لديكم إمكانية الوصول إلى رعاية الطوارئ بسبب المعايير الموضحة أعاله ، نود أن نشير إلى اللوائح التالية:
 

2a SGB V الفقرة  45األطفال وفقًا للمادة  يةمرضبموجب إجازة   الموسعة عانةاإل. 1  

 
أيًضا خيار تلقي  م في هذه الحالةيكون لديك أعاله،باستخدام رعاية الطوارئ وفقًا للمعايير المذكورة  مإذا لم يُسمح لك

.األطفال ةمرضيمخصصات   
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ً مريض مإذا كان طفلكفي حال  ، يمكن استخدام هذا ليس فقط  2021يناير كانون الثاني/ منذ الخامس من  ً ، ولكن أيضفعالً  ا  ا
:إذاحال في يكون  أن . هذا يمكن على سبيل المثالالكورونا بحاجة إلى الرعاية في المنزل بسبب جائحة مإذا كان طفلك  

 

،ةمغلق مبك ةالخاص الروضة/الرعاية النهارية نشئةمكانت   -     
 

أو ،في الحجر الصحي ميجب أن يكون طفلك كان  -     
 

.في المنزل بناًء على توصية رسمية مبطفلك ونتعتن  -     
 

 40إلى  20ومن يوم عمل لكل ولي أمر  20إلى  10من ستحقاقات الا الحصول على  لمن لديهم تأمين صحي قانونييحق 
ً يوم أو استحقاقات . يجب تقديم طلب الحصول على مخصصات 2021عام  خاللكمدة قسوى  الوحيدين االمور ءوليالآل ا

،ناك أيضاً نماذج الطلب ذات الصلةه ون. ستجدبكم األطفال إلى شركة التأمين الصحي المعنية يةمرض  
 
ً شركة التأمين الصحي  مقد تطلب منك و تم  ألجل هذا .مبك ةالخاصالروضة /تقديم شهادة من مركز الرعاية النهارية  أيضا

.هذه الرسالةمع  المطلوب النموذجإرفاق   
  

.إذا لزم األمر مإصدار هذه الشهادة لك الروضة/من مراكز الرعاية النهاريةأيضاً لقد طلبنا و بهذا الخصوص   
 
 

§ 56 1a IfSG  ً لا للمادة مطالبة بالتعويض طبقا   2.   
 

 
ً ، الحصول على تعويض عن خسارة الدخل في بعض الحاالت مكل يمكن ،عالوة على ذلك من قانون  a1الفقرة  56للمادة  وفقا

ما يلي:تشمل  لحصول على تعويضالمتطلبات األساسية ل   .(IfSG) من العدوىالحماية      
  

دار الحضانة مغلقة مؤقتاً من قبل السلطات لمنع انتشار العدوى أو األمراض المعدية أو يمنع الدخول بموجب قانون الحماية   -
  من العدوى   
 

    مطفلكرعاية لخيار آخر معقول  مليس لديك  -  

 
ً  قدم الرعاية خالل فترة اإلغالقي يكون الشخص الذي يجب أن  - رعاية الطفل/األطفالو رسمي لديه عمل  شخصا  

 
في دخله. يؤدي  إلى خسارة  -  
 

الرابط التالي : اإلنترنت على برع  اتالتعويضبمطالبة اللومات حول مزيد من المعالالعثور على  ميمكنك  

 
 

 https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschliessung/artikel.935438.php 

 
 

  المذكورة الطفل ضيةاستحقاق  مرو  IfSG التعويض بموجب قانون اإلعانة المالية جوز في آن واحد الحصول علىال ي  
   العام ل من قانون الصحةاألطفا يةال توجد إعانة مرض  ، 2021يناير كانون الثاني/ 5للرعاية بسبب اإلغالق قبل  أعاله.

 ً   عليه في المنصوص والحماية من العدوى   قانون حسب يضولكن يمكن الحصول على التعو، §SGB V 45 للمادة وفقا
.§ 56 Abs. 1a IfSG :المادة 
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 تكاليف وجبات الطعام

 

   3برلين. كقاعدة عامة ، وفقًا للمادة  والية الفيدرالية ، ال توجد رسوم للرعاية النهارية في المانيا على عكس معظم واليات
من قانون المشاركة في تكاليف الرعاية ،5البند   (TKBG) فقط المساهمة في تكاليف تقديم الطعام المدرجة في عرض  معليك

.يورو شهريًا 23الرعاية النهارية بمبلغ   
 

أو عندما  الروضة/كز الرعاية النهاريةاخالل أيام اإلغالق المعتادة لمر في التكاليف أيضاً دفع رسوم المساهمة عليكم يجب
 ً يتعذر استخدام خدمات الرعاية والتموين. األمر نفسه ينطبق في البداية على إغالق المرافق  حيث يكون الطفل مريضا

وعمليات الطوارئ التي تم تنفيذها اآلن. ال يمكن التنازل عن هذا االلتزام إال في حاالت خاصة ، مثل إغالق مراكز الرعاية 
.ينايركانون الثاني/ علىهذا  الحال   ينطقوقت. ومع ذلك ، المن ال طويلهالنهارية لفترة   

 

إذا كانت هناك أي تغييرات بسبب التطورات  ، ومف الخاصة بكليكاتفي البداية دفع مساهمة ال ملذلك، ال يزال يتعين عليك
.على الفور منبلغكوف المستقبلية، س  

 

ً  عدةلغات بتتوفر قريباً  سوف العثور على هذه المعلومات، والتي ألولياء االمور يمكن  ، على الموقع اإللكتروني إلدارةأيضا
:التعليم والشباب واألسرة في مجلس الشيوخ عبر الرابط التالي شؤون  

 
 https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise‐oeffnung‐kita‐undkindertagespflege/ 
  
 

 ً بصحة  نتمنى لكم البقاء ، ولب الكثير من جميع المعنيينيتط وضعفي  موصبرك معلى دعمكجزيل الشكر  م، نشكرك أخيرا
!جيدة  

 
 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام
 
 

 بالنيابة
ر شولزغهول  

 رئيس قسم تعليم األسرة والطفولة المبكرة

 


