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 األعزاء سادتي و سيداتي 

 و األولياء الشرعيون األعزاء اآلباء
 
  

 ."فرامل الطوارئ" حيز التنفيذ في جميع أنحاء ألمانيا وهذا له تأثير على رعاية أطفالك في بريمن يدخل ما يعبر عليه ب

أفريل  26هذا يعني أنه اعتباًرا من يوم االثنين  .منذ يوم الثالثاء الماضي 165في مدينة بريمن ، تجاوزت قيمة االٕصابة  

 .طوارئ على جميع مراكز محاضن االٔطفال )مدينة بريمن(، سيتم تطبيق رعاية ال2021

 

 تعني رعاية الطوارٔي ما يلي:

  أطفال كحد أقصى لكل مجموعة في نفس الوقت، 10يسمح بوجود 

  قد يكون الوقت المعتاد للرعاية محدوًدا  .ويمكن فقط لالٔطفال ذوي االحتياجات الخاصة االستفادة من الرعاية اليومية

 على:  –بشكل عاجل  -وهذا ينطبق 

o االٔطفال الذين يحتاجون ٕالى حماية خاصة (§ 8a SGB VIII) ، 

o  ، حاالت استثنأيية 

o الوالدين الوحيدين الذين يعملون والذين ال يستطيعون ضمان عملهم عن بعد. 

o  على عمل مدفوع االٔجر وال يمكنهم العمل عن ُبعداآلباء / االٔولياء الشرعيون الذين حصلوا. 

كما  . بصفتك أحد الوالدين أو الولي الشرعي ، يجب عليك تقديم نموذج معمر من طرفكم حول وضعيتكم ٕالى مركز الحضانة

 .يمكنكم الحصول عليه من المسٔوول عن الحضانة

 .الفترة كذلك الحق في التواجد بمراكز الدعم الدراسي لالٔطفال الذين لهم الحق في الحضور اليومي بالمدرسة في هذه

 

  

 مندوبة الطفولة و التعليم  

 للمزيد من اإلرشادات
Helena Justa 

 114   مكتب عدد

                                                    
                                            0421 361-12604  :الهاتف
                                                    0421 496-12604  :الفاكس

 
  :العنوان اإللكتروني
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 30-1   : عند النداء الهاتفي(الرقم الداخلي) 

 

26.04.2021, بريمن في   
 

 

 

 Rembertiring 8-12 ∙ 28195 Bremen.   مندوبة الطفولة و التعليم 

 
 

  األبوين و األولياء الشرعيين الى

  

mailto:Helena.justa@kinder.bremen.de


يجب أن يتمكن جميع االٔطفال االٓخرين من الحضور ٕالى الحضانة يوًما واحًدا على االٔقل في االٔسبوع أو يومين في غضون 

 .ستتلقى معلومات من ٕادارة الحضانة لمعرفة متى يمكن لطفلك القدوم .أسبوعين

 

 المعادلة التي على أساسها يتم حضور االٔطفال من عدمه لمراكز المحاضن:وحسب هذه 

 

أيام متتالية على االٔقل ، فسيتم تطبيق ٕاجراءات االستقبال في حاالت  3لمدة  165ٕاذا تم تجاوز قيمة االٕصابة البالغة 

أيام متتالية ، فسيتم ٕالغاء استقبال  5لمدة  165اعتباًرا من اليوم التالي.أما ٕاذا كانت قيمة االٕصابة أقل من  ئالطوار

 ئالطوار

 

 مثال 

اعتباًرا من يوم السبت  ئأيام الثالثاء واالٔربعاء والخميس ، فسيتم تطبيق ٕاجراءات الطوار 165أكبر من ٕاذا كانت القيمة 

  .)أو يوم االثنين التالي(

 ئوالجمعة والسبت واالٔحد ، فسيتم ٕالغاء ٕاجراءات استقبال الطوار أيام االٔربعاء والخميس 165أقل من ٕاذا كانت القيمة 

  .وذلك يوم الثالثاء التالي

 

 

 

أدرك أن االنتقال الجديد ٕالى االستقبال في حاالت الطوارٔي يمثل تحدًيا كبيًرا لك بصفتك ولي شرعًيا وسيحدث ذلك على المدى 

الفيدرالية ملزمة بتنفيذ "قواعد اللعبة" الموحدة وطنياً اآلن للحماية من العدوى  ومع ذلك ، فٕان الواليات والمجتمعات .القصير

 .ضمن االٔطر الزمنية المحددة

  

 

   مع أصدق التحيات

  

      

 

   توماس جابلونسكي

  - رٔييس المصلحة - 


