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 .5خطاب اآلباء
حول الرعاية النهارية لألطفال والرعاية االضطرارية في مدارس مدينة كيل
1

أعزائي اآلباء،
منذ  16مارس/آذار تم فتح دور الرعاية النهارية لألطفال "فقط" من أجل تقديم خدمات الرعاية االضطرارية لبعض األطفال .في
خالل هذا األسبوع ،أي بعد مرور أكثر من شهرين ،فإن الحكومة المحلية تتيح إمكانية إحراز خطوة أخرى كبيرة على طريق الرجوع
إلى منظومة العمل الطبيعية .والقرار سار لمدة أسبوع من  6/1إلى .2020/6/7
واعتبارا من يوم
وبحسب خطة الحكومة المحلية فقد تم وضع نموذج تصوري لمراحل التوسع في إجراءات الفتح (انظر المرفق):
ً
االثنين سنخوض المرحلة الثالثة ،المستوى الثاني( .سيتم تجاوز المرحلة الثالثة ،المستوى األول ،بسبب تراجع حاالت العدوى في
والية شليسفيج هولشتاين).
اعتبارا من  ،2020/6/2أي بعد عيد العنصرة ،يسري ما يلي:
وباختصار فإنه
ً
-

إلغاء حظر دخول دور الرعاية النهارية لألطفال .في دور الرعاية النهارية لألطفال يتم تقديم الرعاية في إطار التشغيل
المنتظم المقيد.

-

وكل األطفال الذين يتلقون الرعاية حتى اآلن في إطار الرعاية االضطرارية وعلى يد آباء يعملون في القطاع المعروف باسم
البنية التحتية الحرجة ،يتعين مواصلة تقديم الرعاية لهم بشكل يعتمد عليه.

-

المجموعات المهنية لآلباء المعنية بتقديم خدمة الرعاية االضطرارية لألطفال ،سيتم توسيع نطاقها بعض الشيء ،بحيث
أصبح العاملون في قطاع اإلطفاء التطوعي ضمن فئة العاملين في قطاع البنية التحتية الحرج.

-

واألطفال المعروفون باسم "األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة" ،والذين من المتوقع دخولهم المدرسة بعد إجازة الصيف،
يتعين أيضًا تقديم الرعاية الالزمة لهم في دور الرعاية النهارية لألطفال يوميًا بشكل إلزامي ،شأنهم في ذلك شأن األطفال
ذوي احتياجات التعليم العالجي والدعم اللغوي .وإذا كان هذا األمر ال يزال من غير الممكن تطبيقه في بعض دور الرعاية
النهارية لألطفال بسبب األوضاع القائمة خالل األسبوع القادم ،فيمكن أن يكون ذلك دافعًا التخاذ قرار استثنائي في وزارة
الشؤون االجتماعية.

-

اعتبارا من  6/2تقديم عرض رعاية خاص لهم ،األمر الذي يمكن تحقيقه بمعدل يومي
أما بالنسبة لبقية األطفال اآلخرين فسيتم
ً
أو أسبوعي .من المتوقع في األيام التي يحضر فيها األطفال ،أن يتم توفير الرعاية الالزمة لهم وفقًا للمواعيد المحددة تعاقديًا بقدر
اإلمكان.
وهو مطلب عال ،لذلك يرجى تفهم أنه لن يتيسر تحقيقه في كل مكان .وهذا األمر يكون أيضًا لصالح حماية ابنك .والقرار الخاص
بذلك تتخذه دور الرعاية النهارية لألطفال بمشاركة اآلباء.
يرجى االستعالم بشكل محدد في دار الرعاية النهارية الملتحق بها أطفالك عن طبيعة برنامج الرعاية الذي سيتلقاه أطفالك
في الوقت الحالي.

ونظرا ألنني أعرف مدى الضغط الذي تعانون منه أنتم اآلباء بسبب حاجتكم الملحة أنتم وأطفالكم إلى رجوع الرعاية النهارية
ً
لألطفال ،فسوف أكرر ندائي المذكور في الخطاب األخير :إدارة دار الرعاية النهارية التي تتعامل معها لن تصدر األمر
الرسمي الذي أصدرته الوالية ،لكنه يجب عليها تطبيق هذه المواصفات المحددة في إطار معايير النظافة الصحية التي ال
تزال تفرض قيودًا صارمة.
يرجى الصمود والمثابرة ً
قليال ،فقد أعلنت الوالية في بيان لها أن الفتح الكامل لدور الرعاية النهارية لألطفال لم يعد باألمر
صعب المنال بفضل التراجع الشديد في حاالت العدوى!
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خطاب اآلباء الحالي يعتمد على النسخة السابقة المقدمة منه ،لذا فقد قمنا بإبراز المواضع الجديدة باللون األحمر حتى يمكنك مالحظتها.
1

-

طفال ً
وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه سيتم زيادة حجم المجموعة لتستوعب ً 15
ونظرا
بدال من  10أطفال كما هو الوضع حاليًا.
ً
ألن المجموعات في ظروف غير هذه كانت لتصبح أكبر حج ًما ،فإن فئات األطفال المذكورين باألعلى والمقرر عودتهم إلى
دور الرعاية ،يمكن أال تذهب إلى دور الرعاية النهارية لألطفال كل يوم .وفي حاالت استثنائية يمكن التقدم لدى وزارة
الشؤون االجتماعية بطلب لزيادة كثافة المجموعات.

-

هدفنا في دور الرعاية النهارية لألطفال هو تلبية متطلبات اآلباء واألطفال ومع ذلك فقد يتعذرً ،
مثال بسبب صغر أحجام
مجموعات األطفال وهو ما يستدعي بالتبعية زيادة االحتياج للعاملين في دور الرعاية ،توفير نوبات العمل الصباحية المبكرة
والمتأخرة في كل مكان.

مواصلة تقديم خدمة الطوارئ في دور الرعاية النهارية لألطفال والمدارس
يستمر تقديم عرض خدمة الطوارئ المعروفة في كل دور الرعاية .وفي هذا السياق يتم على مدار الساعة توفير الرعاية الالزمة
ألطفال
اآلباء العاملين أو من نمط العائل الوحيد ،بغض النظر عن القطاع الذي يعمل به كل منهم.
 اآلباء ،الذين يعمل أحدهم على األقل في أحد القطاعات األساسية الحرجة التالية.ومع ذلك فيشترط في كلتا الحالتين أال تكون أمامك أي فرصة أو إمكانية أخرى لرعاية أطفالهم.
 اآلباء الذين يؤدون اختبارات نهائية. األمهات المقيمات في المستشفى بسبب الوالدة.المحتاجين لمجهود الرعاية والعناية العالي كل يوم ،الذي ال يمكن تقديمه في المنازل ،ألن هؤالء األطفال التالميذ يندرجون
ضمن فئة الشعب المعرضة لإلصابة بشكل خاص .وبالنسبة لهؤالء التالميذ فسيتم ضمان إمكانية التشغيل المنتظم لليوم
الدراسي (الرعاية) بناء على رغبة اآلباء واستنادًا إلى قرار إدارة المدرسة.
 الذين تستدعي مصلحتهم حمايتهم بشكل خاص ومواصلة تقديم الرعاية الالزمة لهم .وترجع سلطة اتخاذ القرار في هذهالحاالت لمكتب رعاية شؤون األطفال والقاصرين ،الذي يبت في كل حالة على حدة.
يمكن أن تتخذ الدور والمنشآت المعنية إجراءات مخططة من شأنها استقبال أطفال جدد ،وبالتالي سيكون بإمكانها إتاحة أفق أوسع
لآلباء.
يتم تقديم خدمة الطوارئ من أجل العاملين (من غير نمط العائل الوحيد) في المجموعات المهنية التالية التابعة للقطاعات األساسية
الحرجة:
-

-

-

الطاقة  -التيار الكهربائي والغاز واإلمداد بالوقود ،إلخ (المادة  2من قانون )،BSI-KritisV
المياه :اإلمداد العام بالمياه ،التخلص العمومي من مياه الصرف (المادة  3من قانون  )BSI-KritisVوإجراءات تطوير
المسطحات المائية وتشغيل مرافق الصرف،
التغذية والجهات الصانعة لألعالف والنظافة الصحية (اإلنتاج وتجارة الجملة والتجزئة) – بما في ذلك التوريد والخدمات
اللوجستية (المادة  4من قانون ،)BSI-KritisV
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن بعد – بما في ذلك تجهيزات إزالة التشويشات وصيانة الشبكات (المادة  5من
قانون ،)BSI-KritisV
الصحة  -المستشفيات واإلسعاف وقطاع الرعاية اإلسعافية وفي العيادات الداخلية والعيادات الداخلية جزئيًا وقطاع
األطباء المسجلين والتابعين للمهن الصحية والعالجية والجهات المصنعة للمنتجات الطبية واألدوية وتجار األدوية
بالجملة والقابالت والصيدليات والمعامل والخدمات الطبية للجيش األلماني (المادة  6من قانون )،BSI-KritisV
وأيضًا الخدمات الضرورية للتشغيل السليم للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية إلقامة المرضى (اإلمداد بالمواد
الغذائية واالقتصاد المنزلي والتنظيف) والخدمات الطبية الضرورية لصحة الحيوان
الماليات وتوفير النقد (المادة  7من قانون )،BSI-KritisV
إدارة العمل ومركز التوظيف والتنقالت االجتماعية
النقل والمواصالت – الخدمات اللوجستية لقطاع البنية التحتية الحرجة والمواصالت العامة لنقل األفراد لمسافات قريبة
(المادة  8من قانون ،)BSI-KritisV
التخلص من المواد ،وال سيما التخلص من النفايات ،اإلعالم والثقافة  -االتصال في حاالت الخطر واألزمات،
المهام األساسية لإلدارة العامة ،وال سيما الحكومة والبرلمان ،الشرطة والحماية الدستورية والمطافئ والحماية من
الكوارث وإدارة الضرائب والقضاء والمرافق البيطرية وحماية السواحل والحماية من الفيضانات
المدرسون وكل فئات العاملين األخرى في المدارس ،العاملون في دور الرعاية النهارية لألطفال
وأيضًا مقدمي الرعاية النهارية لألطفال
عروض المساعدة في اإلندماج وفقًا للمجلد التاسع لقانون الشؤون االجتماعية ومساعدة المهددين بالخطر في أماكنهم
والمؤسسات المحلية لمساعدة األطفال والقاصرين وعروض الخدمات اإلسعافية وفي أقسام العيادات الداخلية جزئيًا في
إطار مساعدة األطفال والقاصرين باعتبارها شر ً
طا ضروريًا لضمان مصلحة الطفل وفقًا للمجلد الثامن لقانون الشؤون
االجتماعية.
المحامون وكاتبي العدل وخبراء الضرائب ومسؤولي الرعاية المهنية والعاملين في دواوينهم،
العاملون في قطاع األمن وإدارة المنازل وتنظيف المباني في القطاعات التي سبق ذكرها
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بالنسبة لخدمة الطوارئ يضطلع مديري دور الرعاية ،وإذا لزم األمر مسؤولي الرعاية اليومية ،بمهمة توضيح ما إذا كانت هذه
االشتراطات تنطبق عليك.
وال يسمح بتنفيذ خدمة الطوارئ إال في المرافق والمؤسسات القائمة بالفعل .وال يسمح بتقديم الرعاية ألطفال (المدارس) في أي منشأة
أخرى غير معتادة.
القواعد المنظمة للرعاية النهارية لألطفال
عروض الرعاية النهارية لألطفال التي تستلزم لتقديمها استصدار تصريحات ،لم تعد تخضع ألي قيود.
ونحن ننطلق من حقيقة أن مقدمي الرعاية النهارية سيقدمون خدمة الرعاية النهارية بالنطاق الكامل لكل األطفال مرة أخرى.
لن يتم اقتطاع رسوم الرعاية النهارية لألطفال حتى .2020/6/15
سوف يسترد اآلباء رسوم الرعاية المستحقة من  .3/15قد تمر بعض األسابيع إلى أن يتم إرجاع األموال إلى آالف اآلباء.
وفي الوقت الحالي لن نقوم باقتطاع الرسوم حتى  .2020/6/15وقد ضمنت الحكومة المحلية إرجاع الرسوم التي تم دفعها لمدة ثالثة
اعتبارا من .2020/6/15
أشهر .وسوف نرى تطبيق خدمات الرعاية على أرض الواقع وبالتالي تحديد الرسوم المستحقة لها
ً
ي بنا جميعًا أن نكون على ثقة من
وسوف نعاود االتصال بك في الفترة الممتدة إلى  6/7ونبلغك بالقواعد األخرى ذات الصلة .حر ٌ
إتاحة المزيد من دور الرعاية النهارية أمام جميع األطفال.
أتمنى لك قضاء أوقات ممتعة في عيد العنصرة ،ولك أطيب التحيات من مجلس بلدية مدينة كيل.
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