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نامه برای والدين شماره ٣
قانون و مقررات جديد برای مراقبت از کودکان افرادی که در شرايط بحرانی
زير ساختهای حياتی مشغول بکار هستند (افراد مهم جامعه)
فراخان مهم
به همه والدين،
به دليل قانون و مقررات جديد
حق ادعای مراقبت (از کودکشان) را دارند
برای اطمینان از بهره برداری از زیرساخت های مهم برای جامعه در شرایط بحرانی ،دولت ایالتی
تصمیم گرفته است ،که اشخاصی که در شرایط بحرانی در زیر ساختهای حیاتی مشغول به کار
هستند ،و گواهی کارفرما را در صورت ضروری بودن نشان دهند ،صرف نظر از وضعیت خانواده
 ،حق ادعای مراقبت از فرزندانش را در مهدکودک دارند ،این اعتبار دارد اگرنتوانند بطور دیگری
مراقبت با مسئولیت پذیری را  -طبق توصیه انیستیتو روبرت کوخ  -سازماندهی کنند.
این قانون و مقررات جدید از تاریخ  ٢٣/٠٣/٢٠٢٠اعتبار دارد و مربوط به مراقبت از کودکان
درمراکز مهد کودک و همچنین مراقبت روزانه کودکان است.

با اين وجود  ،از همه والدين درخواست می کنيم:
به دالیل محافظت از عفونت ،استفاده از اين آيين نامه جديد بايد به مقدار کامالً الزم محدود شود.
لطفا فرزندان خود را فقط به مراکز مهد کودک یا مراقبت روزانه ببرید ،اگرخودتان واقعا نمی توانید
مراقبت را بعهده بگیرید یا در غیر اینصورت مراقبت با مسئولیت پذیری  -طبق توصیه انیستیتو
روبرت کوخ  -سازماندهی شود.
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به کاهش سرعت گسترش ويروس کرونا کمک کنيد ،بطوری که تعداد کودکان را در گروههای
مراقبت بیشتر از آن نکنید که ضرورت دارد .همچنین توجه کنید با هر تماس اضافی در خارج از
خانواده  ،خطرريسک ابتال به عفونت برای فرزندتان و خانواده تان بیشتر می شود.

لطفا همچنین به فکر سالمتی و رفاه حال کارکنان در مراکز مهد کودک و مراقبت های روزانه باشید.

از کل جمعیت تقاضا می شود تا حد امکان از ارتباطات اجتماعی خودداری کنند .لطفا در اين زمينه
مشارکت فرماييد.

وزارت برای کودکان ،خانواده ها ،فراريها و ادغام شده گان در جامعه
ايالت نوردراين وستفالن
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