
                       وزارة الشؤون االجتماعیة واالندماج والمساواة

 الوزیرة
 
 
 

 النھاریةرعایة األطفال  دورفي ممن لدیھم أطفال إلى اآلباء واألمھات 
 

 2020دیسمبر/كانون األول  14ر في شفیرین، بتاریخ ُحرِّ 
 
 

 16الممتدة من  الوقایةاألطفال النھاریة في والیة میكلنبورج فوربومرن في مرحلة رعایة  دورفي انتظام العمل 
 2021ینایر/كانون الثاني  10وحتى  2020دیسمبر/كانون األول 

 
 أعزائي اآلباء واألمھات،

 
تجاوزنا عاًما ملیئًا ال، رعایة األطفال النھاریة وأخصائیو رعایة األطف دورإننا جمیعًا، أنتم في عائلتكم وأطفالكم والعاملون في 

بالتحدیات بسبب جائحة كورونا، ولذا أتقدم بالشكر إلى كل من ساھم في الحد من انتشار الفیروس بسلوكھ الرصین والملتزم، 
وال یسعني في ھذا السیاق إال أن أتقدم بشكٍر خاٍص إلى العاملین في مجال رعایة األطفال النھاریة، ممن یرجع إلیھم الفضل 

 في ظل أوضاعٍ جدیدة. فیر الرعایة والعنایة لألطفال بتفاٍن كبیر، وإتاحة الحیاة الطبیعیة لألطفال بشكٍل كبیٍر قدر اإلمكانفي تو
 

تصرف حكومة الوالیة منذ نوفمبر/تشرین الثاني إلى منع االرتفاع المتضاعف في كذلك و ،أدت القیود التي كانت جذریة أحیانًا
أعداد اإلصابات ومنع زیادة العبء على الجھاز الصحي. وحرًصا منا لیس فقط على الحفاظ على ھذا الوضع ولكن أیًضا على 

تضع  ،یة األطفال النھاریة في الوالیةرعا قطاع بشأن تطبیق رؤیة جدیدةخفض أعداد اإلصابات مرة أخرى، فإننا بحاجة إلى 
 أیًضا موسم أعیاد المیالد.في حسبانھا 

 
أعیاد المیالد ھي وقٌت مخصٌص لألسرة؛ فمتى تُتاح لنا فرصة التركیز على أنفسنا وعلى أقرب الناس إلینا، إن لم یكن اآلن 

ابالتنا إلى أدنى حٍد ممكٍن في أیام ما قبل أعیاد خالل أعیاد المیالد ولیلة رأس السنة؟ لذا ینبغي علینا جمیعًا أن نخفض مق
 .2021حتى العاشر من ینایر/كانون الثاني  الفترةالمیالد وفي 

 
ال تمثل بؤر انتشار عدوى وفقًا آلخر المستجدات العلمیة واألرقام النھاریة ألطفال اومراكز رعایة  دورحتى وإن كانت 
الحفاظ على أن یستمر من ننا ھذا یمكّ فعلینا خفض أعداد سالسل العدوى المحتملة،  ثة باستمرار، إال أنھ یجبالمرجعیة المحدَّ 

الرعایة النھاریة لألطفال حتى بعد انتھاء موسم أعیاد المیالد ولیلة رأس السنة، كما أنني أرى  دورانخفاض خطر العدوى في 
 دارس.واستمرار فتح الحضانات والمأن ھذا فرصة الستمرار نھج والیتنا الحالي 

 
 ھ ندائي إلیكم أیھا اآلباء واألمھات:ي أوجِّ نفي ضوء ما سبق، فإن

 
ینایر/كانون  10وحتى  2020دیسمبر/كانون األول  16احرصوا قدر المستطاع على بقاء أطفالكم في المنزل في الفترة من 

أو مركز العنایة  ،األطفالالعنایة بأو دار  ،النھاریةألطفال ارعایة دار أو  ،! وال تُرسلوا أطفالكم إلى الحضانة2021الثاني 
 .ئكموأصدقاتكم النھاریة باألطفال إال إذا عجزتم عن توفیر الرعایة ألطفالكم بأنفسكم أو في محیط أسر
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خالفًا لما ھو معموٌل بھ في بعض الوالیات األخرى، فقد قررت حكومة الوالیة حالیًا عدم تطبیق "اإلغالق مع رعایة الحاالت 
إال لسبٍب واحٍد وھو اعتمادي على تطبیقھ ال یمكن قراٌر . وھذا ئة"، وھو ما عایشنا ألمھ في المرحلة األولى من اإلغالقالطار

 فھمكم ودعمكم.
 

رعایة األطفال النھاریة ومراكز العنایة باألطفال النھاریة مفتوحةً في أثناء مرحلة الوقایة الممتدة  دورستظل  ،بناًء على ذلك
 ویستمر الحق في إرسال األطفال إلى مؤسسات الرعایة النھاریة،  ینایر/كانون الثاني، 10بر/كانون األول وحتى دیسم 16من 

 
یمكن خفض فلن وبعزیمٍة مرة أخرى إلى خفض عدد المقابالت،  معًاولن یتم تقیید أوقات تقدیم الرعایة، إال أننا نرید أن نسعى 

التربیة  يألن جمیع أخصائیِّ  في ذلك؛ إذا تعاونتم أنتم اآلباء واألمھاتإال رعایة األطفال النھاریة دور حجم المجموعات في 
فتحملون المسؤولیة الكبرى في مرحلة الوقایة ھذه، حتى یمكن تطبیق ھدفنا، وھو  ،والعاملین سیظلون في المكان. أما أنتم

 تقلیل المقابالت.
 

غلق أماكن العمل في فترة مرحلة الوقایة إما من إمكانیة بون أیًضا بشدة بالتحقق مال مطالَ فإن أرباب األع ،على الجانب اآلخر
قة في كامل ، حتى یتسنى للقاعدة األساسیة المطبَّ من خالل اإلغالق السنوي أو من خالل حلول العمل من المنزل واسعة النطاق

 بورج فوربومرن.ق أیًضا في والیة میكلنألمانیا "سنبقى في المنزل" أن تُطبَّ 
 

 عودةً سریعةً إلى الحیاة الطبیعیة بفضل أحد اللقاحات. 2021أشكركم جمیعًا على دعمكم، وأتمنى أن یشھد عام 
 أتمنى لكم أعیاد میالد مجید ملیئة بالطمأنینة والصحة والعافیة وسط محیطكم الضیق من األقربین.

 
 مع أطیب التحیات
 (إمضاء بخط الید)

 شتیفاني دریسھ
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