MenschensKinder
Teltow
Eigenbetrieb der Stadt Teltow

MenschensKinder Teltow • Neißestraße 1 • 14513 Teltow

Teltow, 18.12.2020
Eltern der Grundschulen und Horte
mit Kindern der Klassenstufen 1 bis 4
إلى أولياء أمور األطفال في المدارس و الهورت
من الصف األول إلى الصف الرابع

Adresse:
Neißestraße 1
14513 Teltow
Homepage:
www.menschenskinderteltow.de
Auskunft erteilt:
Solveig Haller
Werkleiterin
Telefon:
03328 35932-01
Fax:
03328 35932-11
E-Mail:
s.haller@mekiteltow.de
Sprechzeiten:
Di.
9:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 18:00 Uhr
Do. 9:00 – 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Hinweis zur Antragstellung für Notbetreuung
مالحظة حول التقدم بطلب للحصول على رعاية الطوارئ
األهالي األعزاء،
اعتبارً ا من  4يناير  ، 2021سيتم تطبيق التعلم عن بعد (مبدئيًا حتى  10يناير .)2021و لكن في حال
كنتم تنتمون الى فئة العاملين في قطاعات "البنية التحيتية الحيوية" فإنه سيتم توفير رعاية الطوارئ
لطفلك  /أطفالك في المدرسة والرعاية بعد المدرسة .بحيث يمكن لهم بعد ذلك العمل على الوظائف التي
تلقوها من معلمهم للتعلم عن بعد في المدرسة وزيارة مركز رعاية ما بعد المدرسة (الهورت) في فترة
ما بعد الظهر.
لألسف  ،ال نستطيع اليوم اعالمكم بالتحديد عن األنشطة التي تنتمي إلى "مجاالت البنية التحتية الحيوية"
إال أننا يجب أن نتلقى هذه القائمة والطلب الخاص بها من الوزارة في والية براندنبورغ في األسبوع
المقبل.
بمجرد حصولنا على هذه المعلومات  ،سوف تجدونها على الموقع اإللكتروني لمدينة  Teltowتحت
 - Coronaالخطوط الساخنة  ،الروابط والمعلومات.
ً
كتابة أو بالبريد اإللكتروني  ،حيث سيتعين عليهم
يجب تقديم الطلب إلى مركز رعاية ما بعد المدرسة
التحقق منه .و يتعين أيضا الحصول على تأكيد ذلك مرة أخرى من أرباب العمل.
ستبذل إدارات الهورت أقصى جهدها للنظر في طلباتكم بهذا الشأن و البت فيما إذا كانت مقبولة أو
مرفوضة حتى تاريخ  ،04.01.2021و سيتم إعالمكم بالنتيجة عبر الهاتف.
االطفال الذين يفتر أن كال الوالدين لديهم يخضعون لهذه الشروط لديهم اإلمكانية بالحصول على
رعاية المدرسة في يوم  04.01.2021و لكن بشرط الحصول أوال على موافقة إدارة رعاية الطوارئ.
إذا كان لديكم أي أسئلة بهذا الخصوص ،بإمكانكم االتصال حتى تاريخ  23ديسمبر إما معي أنا أو مع
إدارة الهورت.
أتمنى لكم و لعائالتكم كل األوقات السعيدة سوية و عيد ميالد مجيد مليء ببهجة عيون األطفال عند فتح
هدايا العيد .كل عام و انت بألف خير!
تحية طيبة لكم جميعا ً
سولفك هالر
مديرة إدارة ريا

األطفال
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