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خطة الفتح التدريجي لدور الرعاية النهارية لألطفال في والية 

 شمال الراين وستفاليا

صّرح الوزير  /2020مايو  28و  14خطوات الفتح التالية سيتم تحقيقها في يومي 

وبشكل واع ومسؤول إلى استئناف التشغيل المنتظم المحدود شتامب: نسعى بقدر اإلمكان 

 لدور الرعاية الستقبال كل األطفال

 تعلن وزارة شؤون األطفال واألسرة والالجئين واإلندماج في بيان لها:

تشرع والية شمال الراين وستفاليا في اتخاذ مزيد من إجراءات فتح دور الرعاية النهارية 

فقد قدمت خطة لتنظيم تنفيذ ذلك في إطار مراعاة الوضع الحالي النتشار لألطفال وتحقيقًا لذلك 

إمكانية استقبال  2020مايو  14العدوى. وطبقًا لهذه الخطة سوف تتاح بالتدريج اعتباًرا من 

األطفال في دور الرعاية النهارية. وقد روعي عند وضع هذه الخطة تحقيق مبدأ التوافق مع 

مين على تشغيل هذه الدور وتبادل االستشارات مع اآلباء والنقابات اإلدارات المحلية والقائ

المهنية ومكاتب تمثيل دور الرعاية النهارية لألطفال. وفي هذا اإلطار فإن وزير شؤون 

األسرة يواخيم شتامب سوف يتوجه بخطابات إلى اآلباء والقائمين على تشغيل الدور والعاملين 

لألطفال والقائمين على الرعاية في هذه الدور، شارًحا فيها وإدارات دور الرعاية النهارية 

 اإلجراءات المقبلة.

وفي هذا السياق عقّب الوزير شتامب بقوله: "تبعات جائحة كورونا كبيرة بالفعل بالنسبة 

لألطفال والعائالت. وأنا أعرف مدى الضغط الهائل الذي تتعرض له العائالت التي لها أطفال 

ابيع كثيرة عليها دون أن تذهب أطفالهم بشكل منتظم إلى دور الرعاية صغار بعد مرور أس

النهارية. في الغالب ال يمكن الجمع بين رعاية األطفال والوظيفة إال مع بذل أقصى طاقة وجهد 

لدى اإلنسان. وبصفتي أبًا لطفلين فأنا أدرك تماًما أن أطفالنا يحتاجون إلى عالقات اجتماعية 

طالق والتعلم. ونحن نرغب في فتح دور الرعاية النهارية لألطفال ومساحة للعب واالن

الستقبال كل األطفال، بيد أن أمًرا كهذا ال بد أن يتم بالتدريج وبشكل واع ومسؤول لألوضاع 

القائمة. ويرجع ذلك إلى أن العاملين المتخصصين في دور الرعاية النهارية لألطفال ومراكز 

ن قائمة األشخاص المهددين بخطر اإلصابة، غير متاحين لدينا رعاية األطفال، المدرجين ضم

في الوقت الحالي. وينعكس ذلك على تقييد عرض استقبال األطفال بشكل بالغ، وال يسعنا في 

 الوقت الحالي إال توسيع نطاق العرض المتاح بخطوات وئيدة."

 

ألطفال لاللتحاق بنظام وعلى الرغم من ذلك فإن الهدف هو إتاحة الفرصة مرة أخر أمام كل ا

التعليم المبكر بأسرع ما يمكن. في البداية سيتم توسيع نطاق الرعاية االضطرارية على 

. وفي خطوة أخرى الحقة سيتم 2020مايو  28واألخرى في  14خطوتين، إحداهما في 

 اتخاذها في يونيو المقبل من المقرر توسيع نطاق عروض االستقبال المقدمة من دور الرعاية

النهارية لألطفال مرة أخرى لتشمل بقية األطفال. ويتعلق شكل ونطاق تحقيق ذلك بما إذا كان 
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معدل انتشار العدوى سيصل إلى الحد الذي يسمح مرة أخرى باستقبال مجموعات أكبر، 

ويرتبط أيًضا بعدد العاملين المتخصصين المتاحين. وفي هذا الصدد يقول وزير شؤون األسرة 

لواضح أننا نسعى بقدر اإلمكان وبشكل واع ومسؤول إلى استئناف التشغيل شتامب: "من ا

 المنتظم، المحدود على األقل، لدور الرعاية الستقبال كل األطفال."

 خطة فتح دور الرعاية النهارية لألطفال:

 النظام الحالي 

الرعاية االضطرارية المحدودة: إجراءات حظر دخول دور الرعاية النهارية   ·

آباؤهم يندرج لألطفال ومراكز رعاية األطفال. إجراءات استثنائية لألطفال الذين 

فئة مهن ذات طبيعة خاصة، وتهدف لتأمين راحة الطفل في الحاالت تحت 

 الفردية.

رون على الكسب والقائمون بدور الرعاية االضطرارية الموسعة: األشخاص القاد ·

العائل الوحيد وأولئك القائمون بدور العائل الوحيد في االختبارات النهائية للتعليم 

 المدرسي أو العالي.

 :2020مايو  14اعتباًرا من 

سيتم إتاحة الرعاية النهارية لألطفال في دور الرعاية النهارية لألطفال أمام   ·

األطفال في سن ما قبل المدرسة الذين يتمتعون باألهلية وفقًا لباقة التعليم 

 (.BuTوالمشاركة )

وفي هذا السياق فإن األطفال ذوي اإلعاقات واألطفال المهددين بخطر اإلصابة  ·

الذي تحققت منه إحدى الجهات المقدمة لمساعدات بإعاقة أساسية، األمر 

اإلندماج، يسمح باستقبالهم مرة أخرى في دور الرعاية النهارية لألطفال أو 

مراكز رعاية األطفال لتلقي خدمات الرعاية. ومن المنتظر أن يتم في إطار 

اإلمكانات القائمة تطبيق إجراء مماثل لرعاية األطفال في مجموعات التعليم 

 جي.العال

سيتم إتاحة عروض الحصول على أماكن في دور الرعاية النهارية مع عرض  ·

 الرعاية واضح المعالم والقريب من األسر لألطفال الذين أتموا عامهم الثاني.

 ويمكن إعادة إتاحة مشروعات جسور التواصل. ·

كذلك فسيمكن مزاولة أنشطة الرعاية الخاصة التي ينظمها اآلباء وفقًا للقواعد  ·

 سارية.ال

 :2020مايو  28اعتباًرا من 

 سيتم استقبال كل األطفال اآلخرين في سن ما قبل المدرسة. ·

 خطوات أخرى مقررة في شهر يونيو:

من المقرر أن يشهد شهر يونيو إتاحة اإلمكانية أمام كل األطفال اآلخرين للذهاب إلى مراكز  

الرعاية أو دور الرعاية النهارية الخاصة بكل منهم. النطاق الذي يمكن في حدوده تحقيق 

العرض المعني، هو أمر يخضع للفحص المستمر والتوافق مع اإلدارات المحلية والجهات 
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التشغيل في إطار تبادل االستشارات من اآلباء والنقابات المهنية وجمعيات مراكز القائمة على 

 رعاية األطفال.
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