
 سناتور کودکان و آموزش

 

 خدمت والدین یا مربیان

 

 

 

 ،خانم ها و آقایان محترم

 ،والدین یا مربیان عزیز

به اجرا گذاشته می شود که تأثیراتی بر روی مراقبت از " اضطراریترمز "به اصطالح در سراسر آلمان 

 . کودکان تان در برمن می گذارد

بر همین اساس از . رسیده است 561سه شنبه ی گذشته به بیش از  ر بروز ازمقدا ر برمندر شه

 . مراقبت اضطراری انجام می شود( در شهر برمن)در همه ی کودکستان ها  66/40/6465 دوشنبه

 :مراقبت اضطراری شامل موارد زیر است

  و  به طور همزمان حضور داشته باشندمی توانند کودک در هر گروه  01حداکثر

 مقدار ممکن است . مراقبت روزانه وجود دارد کودکان با نیاز خاص امکان ارائه ی فقط برای

:برای افراد زیر فوریت دارد این محدودیت. محدود شود معمول مراقبتزمان 

o  (بر اساس )کودکانی که نیاز به حمایت خاص دارند،

o موارد دشوار،

o ،والدین مجرد شاغلی که دورکاری برای شان ممکن نیست

o والدین یا مربیانی که هر دو شاغل اند و هر دو دورکاری برای شان ممکن نیست.

را از مدیر این برگه . دیبه کودکستان ارائه ده ان رااطالعات شخصی تبرگه ی  باید والدین یا مربیانشما 

 . یریدکودکستان می گ

 . مراقبت هورت تعلق می گیرددر مراقبت اضطراری در مدرسه شرکت می کنند کودکانی که به 

مدیر . بقیه ی کودکان می توانند حداقل یک روز در هفته یا دو روز طی دو هفته به کودکستان بروند

 . به کودکستان برود می تواندکودکستان به شما اطالع می دهد که کودک تان در چه روزی 

 



 :شوده از کودکان به چه صورت انجام که مراقبت روزان محاسبه می شودبه این ترتیب و 

باالتر رود از پس فردای آن فقط امکان ارائه ی مراقبت  061مقدار بروز از اگر حداقل در سه روز متوالی 

باشد مراقبت اضطراری از  061اگر مقدار بروز در پنج روز متوالی پایین تر از . اضطراری وجود دارد

 . شود پس فردای آن دوباره برداشته می

 
 :مثال

 
مراقبت ( یا دوشنبه ی بعدی)باشد از شنبه  561باالی مقدار بروز  پنج شنبهسه شنبه، چهارشنبه و اگر 

 .اضطراری انجام می شود
شنبه ی بعدی مراقبت  باشد سه 561زیر ر سپس مقدار بروز چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه اگ

. اضطراری دوباره برداشته می شود
 

 

به حق حاال می کند و  شما مربیان ایجاد زیادی برای زحمتمی دانم که تغییر دوباره به مراقبت اضطراری 

که در سراسر کشور به طور ایالت ها و ناحیه ها موظف اند قواعدی اما . فرصت زیادی هم برای آن ندارید

 . سر وقت به اجرا بگذارندرا  وضع می شوند برای محافظت در برابر ابتال یکسان

 

 احترام عرض با

 از طرف

 توماس یابلونسکی

-مدیر بخش  -


