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به همه والدین کودکان
در مرکز مهد های کودک یا هم کودکستان ها در برلین

12.03.2021

اطالعات برای همه والدین در مورد مراقبت های فرامرز و یا هم زیادتر برای کودکانی که به دلیل مریضی ساری ویروس
کرونا  CoViD-19احتماال هنوز هم در معرض آسیب و تاثیرات این بیماری هستند (یعنی اطفال که این مریضی را داشتند
و هنوز هم تحت تاثیرات این بیماری هستند) و یا هم اطالعات در مورد مراقبت های فرامرز و یا هم زیادتر برای کودکانی
که به دلیل رابطه به یک شخص نزدیک که در گروه خطر این بیماری ساری ویروس کرونا است نمیتوانند به شکل عادی و
نارمل به پروسه و برنامه های کودکستان یا هم مرکز مهد کودک اشتراک نمایید.
والدین عزیز ،خانمان عزیز ،و اقایان عزیز،

–

کودکان  ،که در یک گروه خطر این بیماری ساری ویروس کرونا به اصطالح خطرناک به شمار میروند ممکن است اغلب
نتوانند به مراکز مراقبت های روزانه یا هم کودکستان بیروند و به این گونه نمیتوانند در برنامه های علمی مرکز مراقبت های
روزانه ای خود اشتراک کند و یا هم امکان دارد به بسیار شکل کم از این پیشکش های مرکز مراقبت روزانه استفاده کند .به
همین گونه این امر و یا هم تصمیم گرفته شده می تواند در مورد کودکان قابل عمل و پیاده شدن باشد که  ،والدین آنها  ،یا هم
پدربزرگ و مادربزرگ انها یا هم خواهر و برادر آنها از جمله افراد با شند که در گروه خطر این بیماری ساری ویروس کرونا
شامل باشند یا به شمار بیروند در صورت که این کودک با یکی از این اشخاص در فوق ذکر شده که شاکل گروه خطر این
بیماری ساری ویروس کرونا باشند زندگی مشترک به پیش ببرد به این نوع این کودک نیز در گروه خطر قرار می گیرند .این
یک بار عمده برای همه آسیب دیدگان است.
همچنین باید به این کودکان امکان آموزش و مراقبت در اوایل کودکی داده شود و والدین باید آسوده خاطر و یا هم خاطر جمع
شوند .به همین دلیل ایالت برلین با ا داره های همکار شان یک قرارداد با هم بستند و یا هم در نتیجه یک قرارداد به تصمیم
و تفاهم در بین هم رسیدند .این قرارداد و یا هم تصمیم گیری مراقبت از اطفال و یا هم کودکان شما را در یک وضعیت و
حالت بسیار خاص ومحوطه محفوظ را فراورده میسازد .نظر به این قرارداد یا هم تصمیمم گیری هدف از مراقبت ،مراقبت
در یک چارچوب محافظت شده خاص و گروه های کوچک میباشد .به طور مثال ،مراقبت در گروه های کوچک و سالم عملی
می شود و امکان دارد مراقبت در مهد کودک یا در مکان دیگری که امکان پذیر است عملی شود .در موارد خاص و یا هم
انفرادی  ،مراقبت ساعت وار در نزد خانواده یعنی در خانه کودک نیز می تواند در نظر گرفته شود یا هم امکان داشته باشد.
چگونگی این امکان و یا هم پیشکش به عهده ارائه دهندگان خدمات مهد کودک یعنی مسوولین مهد کودک یا هم کودکستان
میباشد .ما از همه مراکز مراقبت های روزانه ی ا هم مهد های کودک به شکل جدی و عاجل تقاضا و خواهش کردیم تا مهد
های کودک یا هم کودکستان ها به زودترین فرصت به شما پیشکش های شان را در این عرصه پیش بینی کنند و تمام تالش
خود را برای نگهداری از یک مهدکودک انجام داده ایم .ما می دانیم که شما از مدتهای طوالنی تا به حال منتظر هستید.
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شرایط قانونی یا هم پیش نیاز برای استفاده از این پیشنهاد یا هم پیشکش این است که فرزند یا هم کودک شما یا کسی که در
همان خانه زندگی می کند دارای خطر خاص و جدی بیماری یا هم مریضی جدی در زمینه بیماری ساری ویروس کرونا یا
هم  CoViD-19باشد یعنی در حالت که کودک شما یا هم یک شخص مربوط فامیل شما که با شما یکجا زندگی میکنند مربوط
گروه خطر بیماری ساری کرونا باشد و این شخص باید دارای گواهی نامه از نزد داکتر باشد که ثابت بسازد که همین شخص
مربوط گروه خطر بیماری ساری کرونا میباشد و بنابراین دلیل نمی تواند که این کودک که در این فامیل زندگی میکنند به
شکل عادی یا هم نارمل به مهد کودک یا هم مرکز مراقبت های روزانه عادی شرکت کند.
ما فرض می کنیم و مطمیین هستیم که مرکز مراقبت های روزانه شما یا هم کودکستان شما قبالً در این مورد با شما صحبت
کرده است یا هم میکند .اگر اینگونه نیست یعنی اگر مرکز مراقبت روزانه شما یا هم مهد کودک شما تا هنوز با شما در این
مورد به تماس نشده اند و اگر فرزند شما شرایط در فوق ذکر شده را براورده میسازد  ،لطفا ً شما با مهد کودک خود تماس
بگیرید .با هم در این مورد صحبت و بحث کنید که آیا مهد کودک شما از منابع مالی و انسانی یعنی پرسونل به اندازه کافی
الزم برای ارائه مراقبت های مناسب برخوردار است یا نه .در صورت لزوم  ،ناظر یا هم مسوول بخش مراقبت های روزانه
یا هم مهد های کودک از ارائه دهنده خدمات به شما یعنی کودکستان شما پشتیبانی و همکاری می کند تا روشن بسازد که آیا
مهد کودک یا هم کودکستان شما از کجا می توان از پتانسیل و امکانات مکانی برای پیشنهادات مربوط به مراقبت از کودک
شما استفاده کرد.
مصارف مالی و پولی این پیشنهاد یا هم خدمات به شکل خاص مراقبت از اطفال شما در حاالت خاص توسط یک درخواست
ارائه دهنده مرکز مراقبت روزانه یعنی توسط مسوولین کودکستان یا هم مهد کودک شما تأمین می شود .مسوولین مهد کودک
یا هم مرکز مراقبت روزانه شما موظف و مجبور به ارائه همچو پیشنهاد مربوطه نیست یعنی این یک پیشکش فرامرز است
که فقط در حد امکان قابل عملی شدن میباشد .زمان و طول ساعت مراقبت از کودک شما در چهارچوب این پیشکش مربوطه
با هم قبال ذکر شده در کوپن که به شما برای این پیشکش داده شده ذکر شده میباشد.
اگر ارائه دهنده خدمات شما یعنی مرکز مهد کودک شما نتواند همچو پیشنهادی را به شما ارائه دهد ،ما خوشحال خواهیم شد
که در صورت درخواست شما ،مراقبت (موقت) از کودک شما را توسط یک ارائه دهنده دیگر یعنی یک مهد کودک دیگر را
بررسی کنیم و به شما تا حد امکان فراهم بسازیم.

در صورت عالقه مندی و خواهش برای این پیشکش لطفا با ما از طریق این ایمیل ادرس
 Kita-risikomittel@senbjf.berlin.deبا ما به تماس شوید.
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