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 یُرَجى ذكره دائًما!

 البرید اإللكتروني/مسؤول/ـة االتصال خطابكم بتاریخ

lsjv.rlp.de@MZ-Kita 

 ھاتف/فاكس

تمدید العمل االعتیادي في دور  :2021ینایر/كانون الثاني  5للقرارات الصادرة عن رؤساء الوزراء والمستشارة االتحادیة بتاریخ  تنفیذًا
 .إلى ذلك الحاجة الملحة عند 2021ینایر/كانون الثاني  31الرعایة النھاریة لألطفال حتى یوم 

 أولیاء األمور األعزاء،

في األسابیع والشھور  كل الصعوبات.رغم بكل أمل   –نحن  – متطلعین إلیھ ؛بدایةً نتمنى لكم ولعائالتكم عاًما جدیًدا ملیئًا بالخیر والصحة
أعداد  الحال ظل على ما ھو علیھ وأخذت على كل شيء لمنع انتشار فیروس كورونا في ألمانیا، بید أنالماضیة كنا قد فرضنا قیوًدا صارمة 

مفاده  2021ینایر/كانون الثاني  5ا بتاریخ ونتیجةً لذلك أصدر كل من المستشارة االتحادیة ورؤساء الوزراء قرارً  في الزیادة. اإلصابات
 الساریة حالیًا والتشدید علیھا جزئیًا. الضوابط تمدید

 31یسري حالیًا العمل االعتیادي عند الحاجة الملحة حتى یوم كما یلي:  راینالند بفالتسلنھاریة لألطفال في وینعكس ھذا على دور الرعایة ا
؛ حیث إنكم بذلك بید أننا نناشدكم بشدة برعایة أطفالكم في المنزل طالما كان ذلك ممكنًار آخر. لحین إشعا 2021ینایر/كانون الثاني 

 ونناشد أیًضا جھات العمل بدعم رعایة األطفال في المنزل.تساھمون في تقلیل التواصل والمخالطة إلى حٍد كبیر. 

الستمرار حركة مجتمعنا وللتغلب معًا على  حالیًا في مھنتھم وفي مكان عملھم الضروریین وفي الوقت ذاتھ علینا أن نفكر في عدد األشخاص
 دور الرعایة النھاریة الخاصة بھم؛ وذلكلذلك ینبغي توفیر إمكانیة ارتیاد األطفال ل الجائحة.
 إذا تعذرت الرعایة في المنزل، •
 فل.إذا لزم ارتیاد دار الرعایة النھاریة لألطفال ألسباب متعلقة برفاه الط•

 دور الرعایة النھاریة لألطفال مفتوحة من أجل ھذه الضرورات.

في  یمكنكم االطالع على المزید من المعلومات والتعلیمات اإلداریة بخصوص العمل االعتیادي عند الحاجة الملحةفي حالة اھتمامكم بذلك، 
 عن المكتب اإلقلیمي للشؤون االجتماعیة ورعایة الشباب والتموین، ویمكنكم الصادَرْین 5/2021ورقم  75/2020رقم  ینالدوری ینالخطاب
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وكذلك نجیب  المعني بموضوعات دور الرعایة النھاریة لألطفال. في التبویب www.corona.rlp.deأن تجدوھا على الموقع اإللكتروني 
 صفحات المعلومات التابعة لنا.في  راینالند بفالتسنھاریة لألطفال في التي تدور حول دور الرعایة العلى األسئلة المھمة الحالیة 

 
 یسري حظر ارتیاد األطفال للمؤسسة إذا ظھرت علیھم أعراض مرضیة و/أو كانوا مخالطینوفي ظل العمل االعتیادي عند الحاجة الملحة 

النھاریة لألطفال في رة بشأن األشخاص المحظورین في دور الرعایة داعلیمات الصلى التلمصابین أو أشخاص مخالطین. یمكنكم االطالع ع
 ) الخاصة بالوالیة.13الئحة مكافحة فیروس كورونا (المادة 

 
 یجب على الطفل البقاء في المنزل إذا بناًء على الالئحة الخامسة عشر، الحالیة، لمكافحة فیروس كورونا

 كورونا،أُصیَب بشكل مؤكد بفیروس  •
 یوجد فیھا شخٌص مصاٌب بشكل مؤكد (مثل أحد الوالدین أو أحد اإلخوة)، كان مقیًما في أسرة •
األب  أن یكون وتبدو علیھ أعراض اإلصابة بفیروس كورونا (مثل: كان مقیًما في أسرة یوجد فیھا شخٌص مخالٌط من الفئة األولى •

 –وتبدو علیھم األعراض  أیًضا، مخالطین من الفئة األولى ألحد المصابینالذین یعیشون في المنزل  ،أو األم أو األخ أو األخت
 حینئٍذ یحظر على الطفل الذھاب إلى دار الرعایة النھاریة لألطفال).

 
على مة مقدم الخدبالمؤسسة وب باالتصال األمور ومن ثَمَّ نناشد جمیع أولیاء إن ھدفنا المشترك یجب أن یكون إبعاد الفیروس عن مؤسساتنا.

أو الشك في وجودھا؛ وذلك من أجل حمایة صحة جمیع األشخاص المعنیین. دائًما ما یصدر  في حالة وجود إحدى ھذه الحاالتأي حال 
 القرار بشأن إمكانیة ارتیاد الطفل لدار الرعایة النھاریة لألطفال بشكل فردي فقط.

 
یر األزمة معًا. إن العمل االعتیادي عند الحاجة الملحة یتطلب الكثیر من بشكل مسؤول حیال الوضع الراھن وأن ند علینا جمیعًا أن نتصرف

نحن نتوجھ بالشكر إلى كل َمْن  حتى یتسنى لدار الرعایة النھاریة لألطفال أن تظل مفتوحة لألطفال الذین بحاجة ملحة إلى الرعایة. التعاون
 ساھم في التغلب على الجائحة.یالقرارات المسؤولة ھنا و تخذی
 

علیم وقد أشار كل من المستشارة االتحادیة ورؤساء الوزراء في قرارھم إلى مدى أھمیة دور الرعایة النھاریة لألطفال والمدرسة بالنسبة إلى ت
اتھ إننا نعلم أن معظمكم یواجھ تحدیات كبیرة في إدارة حی؛ حتى یتسنى التوفیق بین العائلة وعمل الوالدین. وبالنسبة إلى العائالتاألطفال 

 یة النھاریة لألطفال والمدارسلذلك بمجرد أن یتسنى، بشكل مسؤول، التخفیف من القیود الحالیة، فسوف نعید فتح دور الرعا .الیومیة حالیًا
 في والیتنا بشكلھا المعتاد. من أجل األطفال والعائالت

 
 بشكل فعال: من خالل أن نتخذ اآلن قرارات مسؤولة وأن نمنع حدوث اإلصابات. بأیدینا جمیعًا أن نتعاون سویًا

 
 تفضلوا بقبول فائق االحترام
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