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فتح دور الرعاية النهارية لألطفال للعمل بنظام الدوام المنتظم المقيد
اعتبارا من  8يونيو سوف
وفي هذا السياق عقّب الوزير شتامب بقوله:
ً
تتاح اإلمكانية مرة أخرى أمام كل األطفال للذهاب إلى دور الرعاية
النهارية لألطفال ،ولكن بنطاق محدود
تعلن وزارة شؤون األطفال واألسرة والالجئين واإلندماج في بيان لها:
تواصل والية شمال الراين وستفاليا بحزم ومثابرة تنفيذ خطتها الواضحة الرامية إلى
الفتح التدريجي لدور الرعاية النهارية لألطفال مع مراعاة الوضع العام النتشار
واعتبارا من  28مايو  2020سيتم بحسب الخطة الموضوعة فتح دور
العدوى.
ً
واعتبارا من
الرعاية النهارية لألطفال الستقبال كل األطفال في سن ما قبل المدرسة.
ً
 8يونيو سوف تنفذ والية شمال الراين وستفاليا الخطوة التالية في خطتها الموضوعة
للفتح وتيسير القيود السارية ،وبناء على ذلك سوف تنتقل من مرحلة الفتح
االضطراري الموسع لدور الرعاية إلى مرحلة العمل بنظام الدوام المنتظم المقيد .وهو
ما يعني أن كل األطفال سيمكنهم مرة أخرى الرجوع إلى دور أو مراكز الرعاية
النهارية لألطفال ،ولكن بنطاق محدود.
وفي هذا الصدد يقول وزير شؤون األسرة يواخيم شتامب" :أنا أعلم أنه قد بلغ السيل
كثيرا من األطفال ،الذين لم
الزبى مع العديد من األسر خالل األسابيع الماضية وأن
ً
يُدرجوا ضمن برنامج التعليم المبكر لألطفال ،قد ُحرموا من فرص الذهاب اليومي إلى
دور الرعاية .ومسعاي الذي لن أتخلى عنه هو إتاحة اإلمكانية مرة أخرى لتقديم
عرض الرعاية بأسرع ما يمكن أمام كل األطفال ،طالما أنه يمكن تحمل مسؤولية ذلك.
ولذلك فأنا سعيد للغاية ألننا سوف نتمكن من اتخاذ الخطوة التالية على طريق تطبيق
خطتنا للفتح وتيسير القيود المفروضة مع مراعاة الوضع العام لتراجع حاالت العدوى،
حيث االنتقال من مرحلة الفتح االضطراري الموسع لدور الرعاية إلى مرحلة العمل
بنظام الدوام المنتظم المقيد".
وبالنظر إلى تراجع أعداد المصابين بالعدوى فإن وزارة شئون األسرة المحلية في
مبكرا بإعداد مقترحات منهجية مصحوبة بتوصيات
والية شمال الراين وستفاليا قامت
ً
علمية تشمل مختلف التخصصات من قطاعي تعليم وتربية األطفال والنظافة الصحية،
وهذه المقترحات توضح الكيفية التي تستطيع دور الرعاية النهارية لألطفال ومراكز
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رعاية األطفال فتح أبوابها في وقت انتشار الكورونا الستقبال أعداد متزايدة من
األطفال .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التشغيل بنظام الدوام المنتظم المقيد سيتم تطبيقه
في إطار الحماية من العدوى .وفي هذا الصدد سوف تمنح الوالية الجهات القائمة على
تشغيل دور الرعاية الوقت الالزم حتى تتمكن من التحضير لتنفيذ عملية االنتقال
الضرورية المخططة بعناية .التشغيل بنظام الدوام المنتظم المقيد المخطط تطبيقه
اعتبارا من  8يونيو ،هو إجراء يخضع للمواءمة بالتعاون الوثيق بين البلديات وكل
ً
الجهات األخرى القائمة على التشغيل ،شأنه في ذلك شأن كل خطوات خطة الوالية
للفتح وتيسير القيود.
اعتبارا من 8
تشغيل دور الرعاية النهارية لألطفال بنظام الدوام المنتظم المقيد
ً
يونيو:




إلغاء حظر دخول دور الرعاية النهارية لألطفال ومراكز رعاية األطفال.
إنهاء مرحلة الرعاية االضطرارية القائمة حتى اآلن في دور الرعاية.
السماح لكل األطفال بمعاودة الذهاب إلى دور الرعاية النهارية لألطفال،
ولكن بنطاق محدود لساعات الرعاية ،بواقع  35و  25و  15ساعة أسبوعيًا
ً
بدال من  45و  35و  25ساعة.



دور الرعاية النهارية لألطفال ،التي تعتبر نفسها قادرة من حيث طاقتها
االستيعابية المكانية وأعداد العاملين بها على توفير عرض أفضل بعدد
ساعات رعاية أعلى ،يمكنها إتاحة هذا العرض بعد الرجوع إلى جهات





اإلشراف والمتابعة المختصة.
دور الرعاية النهارية لألطفال ،التي يتعذر عليها بسبب أعداد العاملين لديها
تقديم مثل هذا العرض ،يمكنها بعد الرجوع إلى مكتب رعاية األطفال
صر المحلي تخفيض أعداد المقبولين بها ،وهذا اإلجراء ال يتعين تفعيله
والق ّ
إال في حاالت استثنائية.
يتعين عند مواءمة نطاق خدمات الرعاية مراعاة الحاالت التي تستدعي
حماية األطفال والحاالت الصعبة الخاصة.

اعتبارا من  8يونيو تسري أيضًا على
وخطوة التشغيل بنظام الدوام المنتظم المقيد
ً
ً
شموال أثناء
األطفال الذين استطاع آباؤهم في بعض الحاالت طلب خدمة رعاية أكثر
مرحلة الرعاية االضطرارية السارية حتى اآلن .وفي هذا الصدد يقول وزير شؤون
األسرة شتامب" :أنا أناشد روح التضامن لدى كل اآلباء ،فاالنتقال إلى هذه المرحلة
الجديدة للتشغيل بنظام الدوام المنتظم المقيد ،لهو تحد كبير .وال تأتي كل الرياح بما
تشتهي السفن .وفي هذا المقام من الضروري أن تكون كل األطراف على استعداد
لتقديم تنازالت".
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سيتم فتح دور الرعاية النهارية لألطفال بنظام الدوام المنتظم الخاضع ألحكام مقيدة
من حيث الكم والكيف .وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن معايير قانون تعليم
األطفال لن يمكن بعد تحقيقها ،وكذلك فإنه ليس باإلمكان بعد اإليفاء بالنسبة المقررة
لتوفير عاملين مقدمين لخدمة الرعاية .ومع ذلك فإن وزارة شؤون األسرة المحلية
بوالية شمال الراين وستفاليا قد حددت معايير واضحة للتشغيل بنظام الدوام المنتظم
المقيد:




األمر يقتصر سريانه على مجموعات محددة ،ومنهجيات التطبيق لها سقف.
في كل مجموعة يتم تخصيص مسؤول متخصص واحد على األقل.
كما سيتم أيضًا فصل مكان كل مجموعة عن األخرى.



كل الحاضرين يجب أن يكونوا معروفين ويمكن الوصول إليهم ،مع ضرورة
االلتزام بلوائح النظافة الصحية.

يُلغى حظر دخول مراكز رعاية األطفال أيضًا في الثامن من يونيو .وبصفة أساسية
ونظرا لعدم
يستطيع كل األطفال الذهاب إلى مسؤولي الرعاية النهارية مرة أخرى.
ً
توفر كل المسؤولين المختصين في هذا المجال ،فقد تكون النتيجة تقليص باقات الرعاية
المقدمة.
ووزارة شؤون األسرة المحلية سوف تشرف على تنفيذ عملية االنتقال من مرحلة الفتح
االضطراري الموسع لدور الرعاية إلى مرحلة العمل بنظام الدوام المنتظم المقيد مع
تطبيق قواعد المراقبة العلمية في بلدية واحدة نموذ ًجا على ذلك .وفي هذا السياق سيتم
بصفة منتظمة كل أسبوع اختبار آالف األطفال والعاملين المتخصصين في دور
الرعاية النهارية لألطفال ومتابعة الوضع العام النتشار العدوى وتحليله بدقة.
وفي خطوة الحقة للمراقبة العلمية سيتم فحص إجراءات الحماية من منظور طب
العمل والتحقق من مدى فعالية إجراءات الحماية في العمل والنظافة الصحية لتوفير
الحماية الالزمة للعاملين واألطفال.
وفي هذا الصدد يقول وزير شؤون األسرة شتامب" :نحن نضع مصلحة العاملين نصب
أعيننا .فهذا أمر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي .وتحقيقًا لهذا الغرض فلم يقتصر األمر
على تحديد فترة زمنية كافية لالستعداد والتحضير ،بل سيتم أيضًا توفير دعم حقيقي
لمنظومة العمل في مقرات دور الرعاية النهارية لألطفال".
ويشمل برنامج الدعم:
 إرسال  2مليون كمامة ألجهزة التنفس و  3مليون كمامة جراحية إلى مكاتب
صر كوسيلة مساعدة على بدء العمل في إطار اتخاذ
رعاية األطفال والق ّ
إجراءات الحماية في العمل.
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تقديم مساعدات مالية للجهات القائمة على تشغيل الدور لتعويضهم عن
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األعباء اإلضافية غير المعتادة والتي تنشأ تكلفة اتخاذ إجراءات الحماية في
العمل.
مركز لتقديم المشورة تليفونيًا لكل إدارات دور الرعاية النهارية لألطفال للرد
بمعلومات متخصصة على األسئلة المتعلقة بالنظافة الصحية والحماية في
اعتبارا من  26مايو .2020
العمل .وهذه المشورة يتم توفيرها
ً
برنامج اجتذاب العاملين الذي يهدف إلى جلب مساعدين للعمل في دور
الرعاية النهارية لألطفال ،مهمتهم تخفيف العبء عن التربويين المتخصصين
ً
(مثال غسل اليدين وارتداء وخلع األحذية ،وما شابه).
هناك

وفي هذا الصدد يقول وزير شؤون األسرة شتامب" :الخطوة التي نحن بصدد اتخاذها
كبيرا يواجه كل المشاركين .نحن مقدمون على هذه الخطوة وفقًا
اآلن تمثل تحديًا
ً
للخطة الموضوعة وبوعي كامل للمسؤولية الملقاة علينا وتحت إشراف علمي
متخصص ".من المخطط أن يستمر تنفيذ مرحلة التشغيل المنتظم المقيد حتى 31
أغسطس  .2020واستنادًا إلى ما يتوفر لدينا من معرفة علمية متخصصة فسيتم في
منتصف أغسطس البت في الخطوات التالية المحددة في الخطة.
تابعنا على اإلنترنت:
تويترchancennrw@ :
فيسبوكChancen NRW :
إنستجرامchancen_nrw :
يوتيوبChancen NRW :

إن كانت لديك أي استفسارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة العمل والصحة والشؤون
االجتماعية ،تليفون.0211 837-2417 :
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