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قابل توجه والدين
والدينی که فرزندانشان را به مهدکودک يا نزد پرستار کودک میفرستند

قابل توجه انجمنهای حامی ،سرپرستان و کارکنان مراکز زير:
مهدکودکها و مراکز نگهداری روزانه کودکان

محدوديتهای سراسری ايالتی از تاريخ  2020/12/14تا 2021/01/10
بيماری همهگير کرونا ما را در اين سال مجبور ساخته است تا چندين بار تصميمهای ناگهانی بگيريم .اين بار هم
وضع به همين شکل است .علت اين تصميم آمارهای انفجاری ابتﻼ به اين بيماری و وضعيت بحرانی بخشهای
مراقبتهای ويژه بيمارستانها است .در اين وضعيت زندگی اجتماعی بايد تا حد ممکن محدود شود .بخشهای مرتبط با
نگهداری روزانه کودکان نيز میتواند سهم خود را در اين وضعيت ايفا کند.
بدين منظور بايد در خصوص مراکز نگهداری روزانه کودکان در بازه زمانی  14دسامبر  2020تا  10ژانويه
 2021به نکات زير توجه نمود:


زمانهای تعطيلی اين مراکز همچنان طبق برنامه پابرجاست.



اين مراکز خارج از اين بازه زمانی تعطيل نخواهند شد ،يعنی نگهداری کودکان در اين مراکز )بر خﻼف
اوايل سال( مجاز خواهد بود.



نگهداری کودکان در اين مدت به اين صورت خواهد بود :کودکانی که هيچ امکان ديگری برای نگهداری
آنها در اين مدت وجود ندارد ،در اين مراکز پذيرفته خواهند شد.



والدين در صورت نياز به کمک و نگهداری کودکان ،مورد حمايت قرار خواهند گرفت .اين حمايت به
خصوص شامل دﻻيل شخصی نيز میشود .هيچ کودکی نبايد از اين محدوديتها آسيب ببيند .در صورت نياز
به مسئولين مهدکودک يا پرستاران کودک مراجعه نموده و با آنها مشورت نماييد.



حجم کاری مهدکودکها بايد از  14دسامبر  2020تا  10ژانويه  2021به کمترين حد ممکن برسد.



از همين رو از همه والدين اکيدا خواهشمنديم تنها در صورتی از اين امکان استفاده نماييد که نگهداری
کودکان در اين مراکز صددرصد ضروری باشد .ايام کريسمس و آخر سال در هر صورت برای بسياری از
خانوادهها تعطيﻼت کاری است .از همه والدين خواهشمنديم :از تمام امکانات خود در جهت هماهنگی ميان
کار و نگهداری کودکان استفاده کنيد و اگر برايتان مقدور است فرزندان خود را به اين مراکز نفرستيد!
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