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Marburg, im Januar 2021

أعزائى اآلباء واألمهات ومسؤولين التربية,
قد مددت حكومة الوالية و حكومة الدولة فترة الغلق التام حتى يوم  .31.01.2021هذا قد تم ألن أعداد األصابات على صعيد
ألمانيا مرتفعة جداً.
قد بدأ تفعيل قوانين جديدة فى والية هيسن منذ يوم  .11.01.2021بالنسبة الى رعاية األطفال ال يوجد تغيير فى القواعد المحددة
من يوم  .13.12.2020هذا يعنى أن و الكيتا و رياض الرعاية اليومية سوف تظل مفتوحة .هذا ال يعنى بالضرورة أن هذة
المنشآت سوف تعمل بشكل طبيعى .تلك المنشآت سوف تعمل مثل قبل تحت قواعد و قيود الوباء.
مجموعة الخبراء من ماربورغ بموضوع " كيتا و الكورونا" قد تشاوروا بالقواعد السارية وقدموا النصائح السارية ( مع أعالم كل
من العيادات ,اآلباء واألمهات ,من مكتب الصحة ,مركزعلم الفيروسات ,شركات خاصة و مكتب رعاية األطفال والشباب عن
اإلجراءات االضافية).
السؤال األهم فى هذه الحالة هو :هل باالمكان تقديم الرعاية لألطفال بالمنزل؟
هذا االجراء ال يساعد فقط على إبقاء البنية التحتية ,بل يكفل أيضا ً أن يضل على قدر اإلمكان الكثير من الناس بصحة جيدة .أولويتنا
المشتركة هى السالمة للجميع – لك ولعائلتك بنفس القدر ايضا ً لعمالنا فى منشآت الرعاية.
من الواضح أننا نرى هذة القواعد كعبئ علينا ,ولكننا لن نتخطاها إال بالتصرف المدرك للمسؤولية وتقليص اإلختالط فى الحياة
الخاصة و العمل.
إذا احضرت طفلك للمنشأة ,يجب بالتأكيد أن يكون لديك اسباب جيدة لذلك من ثم ال يجب عليك تبرير تلك األسباب! رجاء التفكير
دائما ً فى ضرورة مبدأ تقليص اإلختالط بأكبر شكل ممكن.
التخطيط اآلمن والمحدد ال يُستغنى عنه تحت قيود الوباء :من ثم يجب أن يتم تجهيز وجبات الغداء الضرورية و تخطيط مقاعد
العاملين بشكل جيد .لذلك ستتواصل معك المنسأة التابعة لك وسوف تسألك عن احتياجك القائم للرعاية .الفريق فى الرعاية سيعتنى
باألطفال مثل العادة بحب وعلى اساس اختصاصى جيد – هذا سيتطلب خالل فترة الوباء جهود كبيرة :العمل على تشديد خطة
النظافة والحفاظ على قواعد النظافة ,عدم وجود التواصل اليومى المعتاد معك ,مع اآلباء واألمهات ,القلق من خطر العدوى ,ساعات
العمل األضافية بسبب فصل المجموعات الصارم ,تطوير افكار إبداعية للعمل تحت قواعد مرض كورونا و أشياء اخرى كثيرة.
فى الختام كلمة اخيرة بالنسبة للمصاريف و لمصروف الطعام :الكثير منكم يبذلون مجهودات كبيرة منذ  13.12.2020لرعاية
أطفالهم بالمنزل من أجل تقليص خطر العدوى .نحن نبحث حاليا ً فى موضوع أعادة المصاريف.
أجازات الطفال المرضية االضافية :قد اعلمتنا المنظمة أن الوالدين سيحصلون على  10أيام اضافية أو  20يوم فى حالة المربى
الوحيد والمربية الوحيدة فى اجازة األطفال المرضية .خدمة الحضانة ستقوم هنا باصدار وثيقة من أجلكم .في اللحظة الحالية يتوجب
شرح الكثير .من أجل ذلك نتمنى القليل من الصبر وسنعلمكم بمجرد وجود اجراءات منسقة.
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للقارئين الذين على عجلة من امرهم:
 رعاية االطفال بالمنزل قدراألمكان
 التصرف بشكل واعٍ للمسؤولية ,تقليص األختالط
 الحق يظل محفوظا ً ,إذا كان لديك احتياج ,يمكنك احضار طفلك الى المنشآة
 يتم االستشارة حاليا ً فى امكانية ارجاع المصاريف بشكل جزئي
 وثيقة من أجل الحصول على اجازات األطفاال المرضية االضافية يمكنكم الحصول عليها ,بمجرد وجود أحكام
ملزمة.
نتمنى لكم جميعا ً الصحة والعافية فى السنة الجديدة .أريد أن اؤكد دعمنا لكم فى تلك األوقات العصيبة.
مع أطيب تحياتى,

Kirsten Dinnebier
Stadträtin
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