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 یمراکز خدمات مراقبت از کودکان به ساعات کار  ت  بازگشا

 محدود

به شکل محدود در مراقبت از کودکان  توانند ژوئن، تمام کودکان یم 5استامپ: در مورخ  ر یوز 

 کنند  دا یحضور پ

ح ز  یاهیانیوزارت امور کودکان، خانواده، پناهندگان و اجتماع ب  منتشر کرده است:  ر یبه شر

حذف  یبه تالش خود در راستا ،ی  گهمه یمار یب وعیوستفالن، با توجه به نحوه ش-نینوردرا

تمام   ی. تمام مراکز مراقبت روزانه برادهد خدمات مراقبت روزانه ادامه یم تیآرام محدود

 ن  شده بود، بازگشا یز یر و همانگونه که برنامه 2020مه  28از مورخ  دبستان  شیکودکان پ

و  دارد مجدد را بر یم ن  در طرح بازگشا یوستفالن گام بعد-نیژوئن، نوردرا 8 در خواهند شد. 

ده به سمت عمل  از مراقبت اورژانیس منظم و محدود حرکت خواهد کرد. پس از آن  اتیگسیر

 ی   به م توانند کودکان یمتمام  
مراقبت از کودکان  ا یمراقبت روزانه  یهادر طرح افتهیکاهش   ان 

 .کنند  دا یحضور پ

ها در طول که خانواده  دانممن یم»استامپ اظهار داشتند:  میوآخی یخانواده آقا ر یوز 

 یگذشته تقر   یهاهفته
 
عدم  لیاز کودکان به دل یار یتمام توان خود را به کار گرفتند و بس با

یس  دهیرا از دست دادند. من عق یادیز  یهاآموزش زودهنگام، فرصت یهابه برنامه دسیر

مند زمان ممکن تا حد ممکن از خدمات مراقبت روزانه بهره نیتر عی    در س  د یدارم کودکان با

مجدد  ن  طرح بازگشا یگام بعد  میتوانخوشحال هستم اعالم کنم که ما یم نیشوند. بنابرا

ده به سمت   یکاهش تعداد موارد ابتال، از مراقبت اضطرار   هیو در سا میردار خود را ب گسیر

 «. مینمنظم و محدود حرکت ک اتیعمل

 یهاهیتوص سینو شیوستفالن پ-نیتوجه به کاهش موارد ابتال، وزارت خانواده نوردرا با 

مانند  ن  هانهیدر زم یارشتهانیم را آماده کرده است که در آن نظرات علیم هیاول مفهویم

 تواند کردند چطور مراقبت روزانه و مراقبت از کودکان یم  حی    بهداشت و آموزش کودکان، تش  

کند.   رشیپذ یمار یب وعیاز کودکان را در دوران ش یشیر یخود برگردند و تعداد ب یبه روال عاد

عالوه بر . د ی  گانجام یم یمار یمنظم محدود در چارچوب مقررات حفاظت در برابر ب اتیعمل

ور  یی  تغ نیا یبا دقت خود را برا دهد مرکز زمان یم رانیبه مد التیا ن،یا آماده کنند.  یض 

و  ها یبه دقت با شهردار  ،ن  ژوئن، مانند تمام مراحل طرح بازگشا 8در  د منظم محدو  اتیعمل

 گذاشته شده است.   انیدر م نفعیذ ینهادها ر یسا
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 :شودوئن آغاز یمژ  8مراقبت منظم و محدود از کودکان از 

 ورود به مراکز مراقبت روزانه و مراقبت از کودکان برداشته خواهد شد؛ تیممنوع •

 د؛یخواهند رس انیبه پا قبیل یاضطرار  یهامراقبت •

ساعت در  15و  25، 35تا  افتهیخدمات کاهش  افتیدر  یبرا توانند تمام کودکان یم •

 ساعت، به مراکز مراجعه کنند؛ 25و  35، 45 یهفته به جا

باالتر قادر  یو ی  ن یهاتیوجود فضا و ظرف لیکه به دل  یامراکز مراقبت روزانه •

   نیا توانند ارائه کنند، یم یشیر یب یهاهستند ساعت
 

مقامات ناظر  کار را با هماهنگ

 و مسئول انجام بدهند؛

 ستند یخدمات ن نیکار قادر به ارائه ا  یو ی  مشکالت ن لیکه به دل  مراکز مراقبتر  •

  یکار   یهاساعت توانند یم
 

نوجوانان کاهش بدهند،  دفیر محیل خود را با هماهنگ

 قابل انجام است؛ ن  اتفاق فقط در موارد استثنا نیاما ا

در دامنه خدمات در  د یموارد مرتبط با حفاظت از کودک و مشکالت خاص آن با •

 .نظر گرفته شوند

به شکل  نشانیکه والد  در مورد کودکان   شود ژوئن آغاز یم 8منظم محدود که از  اتیعمل 

ده یدر طول دوران مراقبت اضطرار  یانفراد تر را داشتند امکان استفاده از مراکز مراقبت گسیر

 نیمن از تمام والد»استامپ اظهار داشت:  یامور خانواده آقا ر ی. وز شوند یم ن  اجرا ی   ن

منظم  اتیعمل د یمرحله جد نیبه ا یی  و تغ ن  خود را حفظ کنند. جابجاوحدت  مخواهش دار 

 
 

 یبرا د یبا ی   رخ نخواهد داد. تمام طرف به آسان   ی   خواهد بود. همه چ محدود چالش بزرگ

 «. سازش آماده باشند 

  یهاتیمحدود منظم محدود، برخ   اتیآغاز کار خدمات مراقبت روزانه از کودکان با عمل 

قانون آموزش کودکان  یبه استانداردها توانرا هم در بر خواهد داشت. هنوز نیم ف  یو ک کیم

 نیوجود ندارد. اما وزارت خانواده نوردرا تمام الزامات تخصیص تیکرد و امکان رعا  دا یدست پ

 کرده است:   فیمنظم محدود تعر  اتیعمل یبرا واضیح یاستانداردهاوستفالن 

 باز؛ میثابت وجود دارند، نه مفاه یهافقط گروه •

 متخصص خواهد داشت؛ کیهر گروه حداقل  •

 جدا خواهند بود؛ گر یکدیاز  گیی   ها همچنان از نظر فگروه •

 .شوند تیرعا د یبا بهداشتر  یهاباشند و پروتکل منطفر  د یها باتمام تماس •

ژوئن برداشت خواهد شد. تمام   8ورود به مراکز مراقبت روزانه از کودکان از  تیمحدود

امکان استفاده از  نکهیا لیحال، به دل نیخود بازگردند. با ا به مراکز مراقبتر  توانند کودکان یم

 .کند  دا یکاهش پ  بخش وجود ندارد، ممکن است دامنه خدمات کیم نیتمام کارکنان ا
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از مراقبت  یی  تغ نیا شیمدل، در حال پا یشهردار  کی نظارت علیم قیخانواده از طر  وزارت

ده به عمل  یاضطرار   یمار یب وعیش تیوضع شیمنظم محدود است. همزمان با پا اتیگسیر

 
 

قرار  شیمورد آزما هزاران کودک و متخصص در مراکز مراقبت روزانه به طور منظم و هفتگ

 .ندی  گقرار یم ان  یو ارز  مورد برریس قتبا د جیو نتا ند ی  گیم

 ند ی  گقرار یم مورد برریس در رابطه با مسائل بهداشتر  شیر یب علیم شیپا قیاز طر  مت  یا ی  تداب

ور   یدر محل کار که برا بهداشتر  یهاپروتکل تیرعا انی   و م هستند  یکارکنان و کودکان ض 

 .شودمشخص یم

 یمسئله برا نی. امیکنیم کارکنان را به دقت برریس  یازهایما ن»استامپ اظهار داشت:  ر یوز 

ا تیمن از اهم زمان  یساز آماده یاست که ما نه تنها برا لیدل ی   برخوردار بوده و به هم ن  بش 

خود را در محل مراکز مراقبت روزانه ارائه  عمیل یهابلکه کمک میرا در نظر گرفت مناست  

 «. کرد   میهخوا

 :موارد نیاز جمله ا 

به دفاتر خردساالن به  OP ماسک ونیلیم 3و  FFP-2 ماسک ونیلیم 2 لیتحو  •

 ؛بهداشتر  یهاپروتکل تیجهت رعا هیعنوان کمک اول

 تیرعا لیاضافه که به دل رفع مشکالت مایل یبرا انیبه متصد مایل یپرداخت مقرر  •

 شود؛یم لیبه کارفرما تحم بهداشتر  یهاپروتکل

 یاارائه پاسخ حرفه یتمام مراکز مراقبت روزانه برا یبرا ژهیخط تماس و  یانداز راه •

در  2020مه  26مشاوره از  نیمحل کار. ا مت  یبه سؤاالت مربوط به بهداشت و ا

س بوده است؛  دسیر

مراکز مراقبت روزانه  یبرا و ی  که هدفش استخدام ن  و،ی  برنامه جذب و استخدام ن •

 یمثال برا یشود )برا لیبه کارکنان بخش آموزش تحم یکمیر   یاست تا فشار کار 

 .(هی  ها و غو در آوردن کفش دنیها، پوششسیر  دست

چالش بزرگ  کی میدار که امروز بریم  گایم»استامپ:  یخانواده آقا ر یتوجه به اظهارات وز  با 

 و نظارت علیم یر یپذ تیمسئول اط،یکار را با احت  نیکننده است. ما اتمام افراد مشارکت یبرا

  دا یادامه پ 2020اوت  31منظم محدود تا  یهااتیمرحله عمل رود انتظار یم« . میدهانجام یم

و اجرا خواهد  یی   روز تعبه . مراحل بعد در اواسط ماه اوت و با توجه به اطالعات علیمد کن

 شد. 

 ما را دنبال کنید: 

  :  chancennrw@توئییر

 Chancen NRWبوک: فیس 

 chancen_nrwاینستاگرام:  

 Chancen NRWیوتیوب:  

https://twitter.com/chancennrw?lang=de
https://www.facebook.com/ChancenNRW/
https://www.instagram.com/chancen_nrw/
https://www.youtube.com/channel/UCkSkvcG6LFZYqmx0rsg58IQ
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 پرسش
ً
های خود را با دفت  مطبوعات وزارت امور کودکان، خانواده، پناهندگان و اجتماع به شماره لطفا

 مطرح کنید.  0211 2417-837
 

ن مطبوعات  به صورت آنالین روی وب هم در  www.land.nrw سایت دولت ایالت  به آدرس این مت 
س قرار دارد   . دست 

 

 های اجتمایعمشر حریم خصویص برای رسانهخط
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