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أعزائي اآلباء ،أعزائي األهالي
لقد حققتم في األسابيع الماضية إنجاز هائل ،فقد ساهمتم بوجود عدد قليل فقط من اإلصابات
بمرض كورونا في مدينة لونبورغ حتى اآلن .وألجل ذلك قبلتم قيودا ً لم يكن باإلمكان
تصورها قبل شهرين فقط.
فالتحرك بشكل متقارب في المنزل ورعاية األطفال في مساحة ضيقة للغاية والمتطلبات
المهنية وربما التعلم في المنزل والتوفيق بينهم  ،هو يبقى تحديا ً كبيراً.
يريد األطفال اللعب واللقاء باألصدقاء والتحرك .يخبرني العديد من اآلباء بأن اطفالهم
ينتظرون بفارغ الصبر السماح لهم بالعودة من جديد إلى الروضة .لذلك أرحب جدا ً عن
العائالت بإجراءات التخفيف األولى التي تقررت حاليا ً.
الخطة التي قدمتها حكومة الوالية لإلفتتاح التدريجي للحياة اإلجتماعية والمرافق مثل مراكز
رعاية األطفال  ،تبدأ المرحلة التالية للتغلب على الوباء.
 .سيتم قبول جميع  50%بزيادة الرعاية الضرورية إلى 13.05.2020سنقوم ابتدا ًء من
األطفال الذين هم بحاجة إلى دعم خاص أو الذين هم من العائالت التي تعمل وال يستطيعون
التنسيق بينهم في هذا الوقت.
ولكي يتمكن أطفال ماقبل المدرسة من توديع الروضة بشكل جيد وبدء العام الدراسي بشكل
قوي سيتم تطوير برامج خاصة لهم من قبل الروضات.
أعزائي اآلباء ،ربما تكون العطلة الصيفية لهذا العام مختلفة بالنسبة لكم عما هي بالعادة .فقد
تكون رحالت العطلة المخطط لها غير ممكنة أو سيكون هناك حاجة إليكم في عملكم .لهذا
السبب سنتيح في هذا العام الرعاية الضرورية في الروضات التابعة لنا خالل العطلة
الصيفية.
سيكون هناك مع االفتتاح متطلبات تنظيمية عالية لإللتزام بمعايير النظافة ،كتخصيص
المساحة وتخطيط شؤون الموظفين .يجب أوالً إعادة التفكير في الكثير من األمور .أطلب
تفهمكم بأن نكون أكثر حرصا ً عند أوقات إحضار وأخذ األطفال وعدم قدوم الكثير من
اآلباء إلى الروضة في نفس الوقت .لكن إطمئنوا فلقد قمنا بتنظيم إحضار وأخذ األطفال
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حتى يتمكن اطفالكم كما هو الحال في بدء و إنهاء يومهم في الروضة بشكل مناسب ومريح.
تقدم مراكز رعاية األطفال لدينا الكثير في هذا الوقت الصعب وأنا ممتنة جدا ً لذلك.
ال يزال يتعين علينا جميعا ً تحمل المسؤولية لتجنب المساهمة في زيادة انتشار الفيروس.
سيتوجب على الكثير منكم إبقاء أطفاله في المنزل وتنظيم رعايتهم بشكل خاص .وأود من
أجل ذلك أيضا أن أشكركم جزيل الشكر ،ألنكم تساهمون بشكل أساسي بمنع إنتشار
العدوى.
سيتم إلغاء المطالبة بالمستحقات المالية لمراكز رعاية األطفال حتى إشعار آخر وذلك لجميع
األطفال الذين ليس لديهم حق الرعاية الضرورية.
ظهرا ً على هاتف خدمة  12الساعة 12.05.2020يرجى التواصل حتى يوم الثالثاء
المواطنين أو في الروضة الخاصة بكم – إذا كان طفلكم يذهب إلى روضة في مركز رعاية
متاح  -لكي نستطيع توزيع األماكن في أسرع وقت ممكن .وللحصول على خيارات
الرعاية بشكل عام ،يمكنكم اإلتصال على رقم خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة
 .الموظفون جاهزون إلرشادكم ولإلهتمام بطلبات 04131 309 3100لونبورغ
التسجيل.
جميع المعلومات الهامة https://corona.lklg.net/تجدون على الموقع اإللكتروني
والحالية عن فيروس كورونا.
دعونا أيضا نهتم سويا ً بفترة التغلب على الوباء ،إصبروا وقبل كل شيء إبقوا بخير!
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