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مهد کودک  فع� ت�در مورد وضع نیوالد برای اطالعات

 ، ز �ع�  انو مادر  ان، پدر  ز �ع�  انخانم و  �انآقا
– 

   ما را مجبور �ب�ماری کرونا  ی�ی توسعه همه گ
گ

قفل . بر خالف م�را به شدت محدود کن و روابط شخ� عمو� کند زند�
ها نیقفل شدن در بهار ، اشدن بار گذشته �عین  های  فرزند وجود دارد: مهد  یدارا یخانوادە ها یبرا خویب  یبار خ�ب

ق با دا�شمندان ، با توافق متقابل یفدرال و دولت فدرال �س از مشورت دق یها الت�باز خواهند ماند! اما این بار کودک 
 .گرفتند  م�بارە تصم نیدر ا

و دوستا�شان کردن با   یباز با  برای اطفال ی�ی ادگ�پروسه که انجام کار بدون مراقبت روزانه ،   م�همه ما متوجه شدە ا را �ز 
ن دشوار است. در ع ار ��س کردن مهد های کودکبا قفل   کوچک  یبچه ها ی، به خصوص براد�دن دوستا�شان حال ،  نی

  چالش اسا� ک�شاغل  نیوالد یبرا ژە�هفته ها در خانه ، به و  یمراقبت از کودکان برا
گ

 نیا بود. آنها در همبست�
 !م�ممنون ار �. بابت آن �سبا ما همکاری و کمک کرد�د  گر �د یها ت�از محدود یار �ها و �س ت�محدود

در این ج��ان این  حفاظت در حال اجرا هستند و  پروسه هایتا�نون مرا�ز مراقبت روزانه عامل محرک عفونت نبودە اند. 
�شان  یهر گروە مهد کودک �سته به معنا را �طور بماند. ز  نیا م�خواه اند. ما � ن را داد امکانات تج��ه کسب کرد برای ما 

 .طه استم��و  یخانوادە ها یبرادشواری و مشکالت 

ن  ناین یاطم یبرا از موارد  ی�ی جلوگ ی. براد �انجام ده یاد�ز  یکارها  د �توان �شما روزانه  یباز بودن مرا�ز مراقبت هاساخنت
ن قوان م�خواه عفونت و �سته شدن آن ، از شما �  : د �کن  ت�را رعا ر �ز  نی

 
 به تمام قوان •

�
ن لطفا مرا�ز مراقبت روزانه  - ! د �شدە است ، عمل کن م�که توسط مهد کودک تنظ  بهداشیت  نی
  الیت �را بر اساس دستور مهار ا ین یقوان

گ
ن قوان نیکردە اند. ا  م�ادارە بهداشت تنظ و با هماهن� هدف را  ک�فقط  نی

  ی�ی کنند: جلوگ  دنبال �
گ

ن در ب از آلود� . آنها قرار ده�د  ان�م�� گاە�در جاخود را لطفا کارمندان و فرزندان آنها.   نی
 .خواهند فرزند شما � یها را برا ن�هستند و به�ت  بند یکارفرما پابه الزامات  

 
– 

 
 
 

ون  ن (همچن یمرکز  ��جعبه �ست ال��ت ون یبا امضا یاسناد یبرا نی   post@senbjf.berlin.de :)��ال��ت
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ن کودکان در مرا�ز مراقبت روزانه در برل  نیبه همه والد  نی
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 هنگام ورود به مهد کودک  •
�
 از ماسک استفادە کن ا �لطفا

�
 بهداشیت  ل�. ا�ر به دال د�محل مهد کودک حتما

ا د �اجازە استفادە از ماسک را ندار   �ش
�
ن کودک تان ل�تح�  یرا برا یگر �د ط�، لطفا با   دادن و تح��ل گرفنت

 . د �ده ب�روزانه ترت یکارکنان مرکز مراقبت ها
 به کودک خود لباس گرم بپ •

�
 ش�ت �روزها و هفته ها مهد کودک شما با کودکان ب نیدر ا را �ز  �د. وشانلطفا

در فصل �ما ، به طور منظم و مداوم  ، حیت  انهروز  یمرکز مراقبت ها یخواهد رفت. اتاق ها ون�ی ب
 . �عین تبد�ل هوا م�شود �س اطاق ها امکان دارد �د باشد  شوند  � هوا دادە 

تا حد ممکن  که کار آموز�ش   یطور  به تلفن و قرار مالقات انجام شود ، ق�از ط�  د �الزم با یهاو صحبت بحث  •
  مختل شود. 

�
 تواند به روال معمول برگزار شود.  ن� شه�هم نیوالدبا ع�  ا �رشد  یکه گفتگوها  د �بفهم لطفا

ک ادامه کار مرا�ز مراقبت ها ت�لطفا مسئول •   ک�به  ان�از م�� بر�ن . د ��ی روزانه و کارکنان را بر عهدە بگ یمش�ت
ن گروە مخاطرە آم  با رفتار دق  ک� یاعضا ا �تعلق دارند  �ی

�
خود از کارمندان  قیگروە خطر در خانه دارند. لطفا

 . د �محافظت کن
 

ن شما ن م�خواه ما �  ان�. همراە با م��د �کودک خود را با احساس خوب به مهد کودک بفرست  د �هفته ها بتوان نیدر ا �ی
ی بتوان�م  به خویب را بار  نیاست که ا نیکار ا  ن�به�ت   .م�تا حد ممکن کوتاە نگه دار ها را  ت�و زمان محدودس�پ

 

 ممنون!  ��خ

 

 

ام از طرف با    اح�ت

 شولز هولگر 

 دوران کود� یخانوادە و آموزش ها س�رئ

 

 

PS:   �س است: کد یبه ز�انها تا یدر مورد کرونا و ک اطالعات فع نیت یو آدرس ا QR مختلف در دس�ت  ن�ت
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