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نامه برای والدين شماره ٢

مراقبت از کودکان از طرف والدينی که حق مراقبت عرضه شده در
مرکز روزانه کودکان را ندارند.
اطالعات مهم
برای مراقبت از کودکان در گروههای بزرگ /درگروههای شرکت/
در محل کار
وزارت کودکان ،خانواده ها ،فراريها از کشورشان ،ادغام شده گان در جامعه همچنين مايل است
بهترين اطالعات ممکن را در طی روزها و هفته های آينده در اختيار والدين قرار دهد .اين نامه به
ويژه خطاب به والدينی است که حق انجام خدمات مراقبت از کودک را ندارند.
اول از همه  ،ما می خواهيم از شما بخاطر درک خوبی که برای اجرای فرمان منع ورود داريد تشکر
کنيم .ما می دانيم که وقتی می خواهيد فرزندان خود را مراقبت کنيد با چالش های بزرگی روبرو
هستيد .عالوه بر اين ،مراقبت از کودکان برای بسياری از والدين دشوار وبرای برخی سواالت مهمی
را بوجود می آورد .در حال حاضربايد درک کنيم که کاهش سرعت ويروس کورونا در اولويت است.
به همين دليل ما فورا ً هشدار می دهيم که مراقبت از فرزندانتان را طوری سازماندهی کنيد که شبکه
های جديد ارتباطات ايجاد نشود .اين باعث جلوگيری از انتشار ويروس کورونا می شود.



لطفا گروهای مراقبت از کودکان را در محل کار تشکيل ندهيد.
لطفا ً گروههای بزرگ مراقبت از کودکان را در يک مکان خصوصی تشکيل ندهيد.

اين فرم از مراقبت ،اقدامات حفاظتی در مقابل عفونت را خنثی می کند
"ممنوعيت ورود به مراکز نگهداری از کودکان".
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لطفا ً در محل کارتان فقط موقعی مراقب فرزند  /فرزندان تان باشيد که شبکه های جديد ارتباطات
تشکيل نشده باشد.

لطفا مراقبت را با مسئوليت پذيری و مطابق با توصيه های موسسه روبرت کوخ سازماندهی کنيد.
لطفا اجازه ندهيد که فرزندانتان از طرف پدربزگ و مادربزرگ مراقبت شوند.

وزير کودکان و نوجوانان دکتر يواخيم شتامپ با وزير اقتصاد دکتر پينکوارت توافق کردند که اين
درخواست فوری بايد برای کارفرمايان نيز مطرح شود .او ترويج خواهد داد كه آنها هر كاری را که
بتوانند انجام می دهند كه بتوانند مراقبت از كودك در خانه را فراهم آورند.

وزارت برای کودکان ،خانواده ها ،فراريها از کشورشان و ادغام شده گان در جامعه
ايالت نوردراين-وستفالن
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نامه برای والدين شماره ١
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ممنوعيت ورود به مهدکودک و مراقبت از کودکان
برای افرادی که برای جامعه مهم هستند (افراد کليدی)
وزارت کودکان ،خانواده ها ،فراريها از کشورشان ،ادغام شده گان درجامعه همچنين مايل است
بهترين اطالعات ممکن را در طی روزها و هفته های آينده در اختيار والدين قرار دهد.
ما بطور مداوم سئواالت متداول روز را دروزارت کودکان ،خانواده ها ،فراريها از کشورشان ،ادغام
شدگان در جامعه را ازطريق سايت زير پاسخ می دهيم:
)(www.mkffi.nrw

عالوه بر اين ما به والدين نامه می دهيم که به آنها در مورد چيزهای مهم اطالع رسانی کنيم .در
اولين نامه می خواهيم از شما بخاطر درک خوبی که برای اجرای فرمان منع ورود داريد تشکر کنيم.
والدين ديروز درايالت نوردراين-وستفالن سهم عمده ای در اين امر داشتند که در شرايط فعلی افرادی
که برای جامعه مفيد هستند (افراد کليدی) مراقبت کودکانشان را واگذار کنند و همزمان اقداماتی را
برای کند کردن بيماری همه گير انجام دهند .خانواده های واقع در نوردراين-وستفالن در اينجا کار
برجسته ای انجام داده اند .برای ما روشن است :که خانواده های موجود در نوردراين-وستفالن تحت
فشار بسيار زيادی قرار دارند .آنها در مورد مراقبت از فرزندان با چالشهای گسترده ای روبرو
هستند .عالوه بر اين ،مراقبت از کودکان برای بسياری از والدين دشوار وبرای برخی از آنها سواالت
مهمی را بوجود می آورد .ما درک شما را می طلبيم که طی چند روز گذشته مجبور شديم بر اجرای
ممنوعيت ورود و ارائه مراقبت از کودکان برای افراد مهم جامعه (افراد کليدی) تمرکز کنيم .ما می
توانيم به شما اطمينان دهيم :ما سئواالت بعدی را در اسرع وقت روشن خواهيم کرد.
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لطفا مراقبت را با مسئوليت پذيری و مطابق با توصيه های موسسه روبرت کوخ سازماندهی کنيد.
لطفا اجازه ندهيد که فرزندانتان از طرف پدربزگ و مادربزرگ مراقبت شوند.

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

