األهالي األعزاء,
بالتأكيد الكثير منكم اليوم يتساءلون كيف سيستمر العمل في حضانة أطفالكم خالل فترة اإلغالق الثانية .و بالرغم من أنه ال
يفصلنا عن والية برلين سوى نهر ،إال أن بعض القرارات المتعلقة بمراكز الرعاية النهارية لدينا تختلف عما هي في والية
برلين  .و هذا ما قد يؤدي إلى االرتباك في فهم هذه القرارات.

الحضانات و رياض األطفال
إن دور الحضانات و رياض األطفال ستبقى مفتوحة حتى موعد بداية عطلة عيد الميالد المعتاد ( قد تختلف مواعيد اإلغالق
بالنسبة للحضانات التابعة للقطاع الخاص عم مواعيدنا ،لذا الرجاء سؤال إدارة هذه الحضانات عنها بشكل مباشر).

في األسابيع القليلة الماضية  ،بسبب الغياب المتزايد للمربيات أو المربيين بسبب الطقس أو بسبب االصابة بالكورونا  ،كان
علينا تقييد أوقات العمل من أجل ضمان وجود العدد المناسب من المربيين المسؤولين عن اإلشراف على األطفال .في إحدى
الحاالت اضطررنا حتى إلى إغالق الحضانة لبضعة أيام .ال أريد بذلك أن أثير لديكم أية مخاوف أو قلق و إنما هدفي هو أن
أخبركم بشفافية عن الوضع الحالي .و بكل األحوال تستطيعون االطمئنان و التأكد بأننا ندرس باهتمام الوضع في كل مركز
للرعاية النهارية ونحن نقيّم خطواتنا بمسؤولية كبيرة .بالنهاية فإن حرصنا األكيد هو أن يكون أطفالكم بأفضل حالة في
حضاناتنا.

بكل األحوال أرجوكم هنا أخذ نداء السيدة وزيرة التعليم في براندنبرغ بعين االعتبار و التي ترجو من األهالي إذا كان في
إمكانهم عدم إرسال أطفالهم إلى الحضانات إال في الضرورة القصوى (الرجاء الطالع على رسالة الوزيرة المرفقة).

االلتزام بدفع الرسوم من قبل األهالي يبقى ساري المفعول حتى في وقت تقييدات أوقات عمل الحضانات .للمزيد حول هذا
الموضوع تجدونه في الرابط أدناه.
https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-aktuell.html
مراكز الرعاية ما بعد المدرسة (الهورت)
سيبقى الهورت مفتوحا ابتداءا من  21.12.2020و حتى بداية عطلة الميالد .بإمكانكم ابتدا ًء من يوم  14.12.2020أخذ القرار
فيما إذا كان طفلكم سيستمر بالذهاب إلى المدرسة أو أنه سيتلقى التعليم في المنزل.
من  4يناير/كانون الثاني حتى  10يناير  ، 2021يتم التعلم عن بعد في المدارس االبتدائية من الصف األول إلى الصف
السادس .هذا إلزامي  ،هذا يعني أن طفلك سيتلقى التعليم في المنزل عن بعد .حيث يتم إرسال الوظائف إلى األطفال من
المدرسة.
و يستثنى من ذلك أولياء األمور الذين يعملون في ما يسمى "بمجاالت البنية التحتية الحيوية"  ،حيث يتم توفير رعاية
الطوارئ لهؤالء األطفال في المدرسة والرعاية بعد المدرسة .و يمكن لهؤالء األطفال بعد ذلك العمل على الوظائف التي
تلقوها من معلميهم في المدرسة بعد الظهر في الهورت.

لألسف ال يمكنني اليوم تحديد تماما ما هي بالتفصيل األنشطة التي تنتمي إلى "مجاالت البنية التحتية الحيوية" .و لكن من
المفترض أن يتم مناقشة خالل األيام القادمة من فترة االغالق الحالي من قبل والية برانردبرغ و نحن اآلن بانتظار
التفاصيل.
بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات  ،يمكنكم الوصول إليها عبر هذا الموقع و  /أو من إدارة الهورت .سيكون هناك
بالتأكيد طلب آخر سننشره هنا .نرجو منكم بعد ذلك تقديم هذا الطلب في وقت قصير حتى نكون بتاريخ  4.01.2021قد تمكنا
من تخطيط و تنظيم رعاية األطفال.
أتمنى لكم كل الصحة و السالمة و عيد ميالد مجيد
سولفيك هالر
مديرة إدارة رياض األطفال في تلتو
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