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معلومات الولياء  /آل ى  1ال صف من أط فال هم وال ذي ن ب األل مان ية ال ناط ق ين غ ير ال قان ون ي ين األو ص ياء
ب رل ين مدارس ف ي  6ال صف

بسبب وباء كورونا الحالي ،قرر مجلس الشيوخ في برلين إغالق ال ت ع ل يم ال عام جم يع مدارس من يوم الثالثاء
 17.03.2020حتى يوم الجمعة  17.04.2020سيتم تعليق رعاية اطفالكم خالل هذه الفترة.
كما تدرك إدارة التعليم والشباب واألسرة بمجلس الشيوخ تأثير هذا القرار على وضعكم الشخصي .ومع ذلك نطلب منكم تفهم
هذا اإلجراء في ضوء الوضع االجتماعي العام االستثنائي .ويهدف هذا إلى المساعدة في مكافحة انتشار الفيروس عن طريق
الحد من االتصاالت االجتماعية.
وبذلك رعاية األطفال العادية ستكون فقط لحاالت االستثنائية ولحاالت الطوارئ يف -6ل ألط فال ف ي ال ص فوف 1
ال مأل وف ة ال مدر سة.
مع العلم انه اليمكن االستفادة من رعاية األطفال الطارئة إال أولياء األمور الذين يعملون في المهن ذات الصلة بالنظام التي
يحددها مجلس الشيوخ والذين اليمكنهم تنظيم أي طريقة أخرى لرعاية اطفالهم.
وبهدف الحد الضروري من االتصاالت االجتماعية  ،نناشدكم أن تستخدم رعاية الطوارئ فقط في هذه الحاالت الضرورية
والقصوى للغاية.
والستخدام الرعاية الطارئة فان تصريح الوالدين ضروري .لهذا الغرض يمكنكم استخدام واستعمال نموذج لالستمارة التي
وضعناها لهذا الغرض تحت تصرفكم والتي يمكنك من خاللها معرفة المهن الضرورية ذات الصلة بالنظام .هذه المعلومات
وغيرها يمكنكم ايضا العثور عليها في صفحتنا الرئيسية
))https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/
وال طار اال س ت ث نائ ية ل لرعاي ة ال تال ية ال مه ن ية ال مجموعات ع لى ب رل ين ف ي ال ش يوخ مج لس واف ق ك ما
ك االت ي وهي :وال مدارس األط فال ري اض ف ي ئ ة
• الشرطة ورجال االطفاء ومنظمات االغاثة
• نظام السجون واالصالح
• موظفو األزمات الالزمة لشركات النقل العام والتزويد بالماء الصالح للشراب باإلضافة إلى اإلمدادات والتخلص منها
وإمدادات الطاقة (الكهرباء والغاز)
• موظفو التشغيل في القطاع الصحي (وال سيما الطاقم الطبي والممرضات والمساعدين الطبيين وموظفي التنظيف والموظفين
اآلخرين في المستشفيات والممارسات الطبية والمختبرات والمشتريات والصيدليات)
• العاملين في منطقة التمريض،رعاية وعناية بالمسنين وذوي الحاجيات الخاصة
• المسؤولين والموظفين الرئيسيين في المؤسسات والسلطات العامة للحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات وإدارات مجلس
الشيوخ ،مكاتب المقاطعات،مكاتب الواليات والسلطات التابعة ،مراكزالعمل وعروض المساعدة العامة وخدمات الطوارئ
• الموظفون الذين يضمنون رعاية الطوارئ في الرياض األطفال والمدارس
• العاملون في مجال البنية التحتية الحيوية والخدمات األساسية
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