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Değerli Anne, Babalar ve Değerli Aileler,
Geçtiğimiz haftalarda gösterdiğiniz özveri sayesinde, Lüneburg şehrimizde görülen vaka sayısı
birkaç kişiyle sınırlı kalmıştır.
Bu başarı, bundan iki ay öncesine kadar hayal bile edilemeyecek kısıtlamaları kabul edip, verdiğiniz destek sayesinde gerçekleşmiştir.
Çocuklarda evde kalıp, sürekli birlikte vakit geçirmek, çocuk bakımını yardımsız üstlenip, iş
yaşamını evden sürdürebilmek, okula gitmekte olan çocuklar için, „Evden Eğitim“ şartlarını
yerine getirmek ve tüm bunları tek bir çatı altında toplamak büyük zorlukları beraberinde getirmiştir.
Çocuklar oynamak, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve hareket etmek isterler.
Birçok aile çocuklarının bir an önce anaokuluna dönmeyi sabırsızlıkla beklediklerini tarafıma
ilettiler.
Bu nedenle, alınan yeni kararların ailelerin yararına olacağını düşünüyorum ve bu kararları
memnuniyetle karşılıyorum.
Alman hükümeti tarafından alınan kararlar doğrultusunda , anaokullarının ve gündüz bakım
merkezlerinin adım adım açılması salgınla mücadelenin bir sonraki aşamasını oluşturmaktadır.
13 Mayıs 2020 itibariyle anaokulları %50 kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Bu hizmetten özel desteğe ihtiyaç duyan ve işe geri dönmek zorunda olan anne ve babaların yararlanmasını hedefliyoruz.
Okula başlayacak olan çocukların da anaokullarına veda edip, ilkokula başarılı bir şekilde
başlayabilmeleri için anaokullarımız uygun programlar hazırlamaktadır.
Sevgili Veliler, önümüzdeki yaz tatili belki de beklediğimizden farklı olacak. Planlanan tatillere
gitmemiz mümkün olamayabilir ve işyerlerinizin sizlere ihtiyacı olabilir.
Bu sebeple, yaz tatilinde bakım ve eğitim hizmetlerinin devamını kesintisiz sağlayacağız.
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Pazartesi itibariyle gerçekleşecek açılışa yer tahsisi, personel planlaması ve hijyen standartlarına uyum konuları eşlik edecek.
Çocukların anaokullarına ve kreşlere getirilme zamanlarında çok dikkatli olunması gerekiyor
ve bunun için anlayışınızı rica ediyorum.
Anaokullarına aynı anda pekçok ailenin gelmesini önlemek için planlar yapılmaktadır.
Alacağımız önlemler ile çocukların rahatça gelip, keyifli vakit geçireceklerini temin ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda , anaokullarımızın özverili bir şekilde çalışma larına
devam etmelerine minnet duyuyorum.
Bundan sonrada virüsün yayılmasını önlemek için hepimizin katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Önümüzdeki zamanlarda bir çoğunuz çocuklarınıza evde bakmaya devam edecek ya da özel
bakım hizmetleri organize etmeye çalışacaksınız. Bu sayede enfeksiyon zincirinin önlenmesine büyük bir katkı sağlayacağınız için sizlere ayrıca teşekkür etmek isterim.
Anaokullarının , “acil bakım" gruplarına gitmeyecek çocuklar için, yeni bir duyuru yapılıncaya
kadar , hiçbir ücret ödenmeyecektir.
Eğer çocuğunuzun tekrar anaokuluna ya da kreşe gitmesine karar verdiyseniz, organizasyonun yapılabilmesi için, 12 Mayıs 2020, Saat 12:00’a kadar anaokulunuzu ya da belediyenin
04131 3093100 No'lu hizmet hattını arayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Çalışanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.
Ayrıca, https://corona.lklg.net/ adresimizden de Lüneburg ve çevresi için , korona virüsü hakkındaki güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Bu salgın döneminde mücadele etmeye devam edin ve sağlıklı kalın.
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