
 

  

 

 

 
 

 
 
 

 سيداتي سادتي األعزاء

 األبوين و األولياء الشرعيون األعزاء

 

وهذا هو  -جوان ، تم تخفيف القيود بسبب الوباء في مراكز رعاية األطفال إلى حد كبير  1اعتباًرا من  

أنشطة الرعاية النهارية اليومية وعروض اإلشراف ولكن  .المستوى األساسي لخطة االستجابة للمرحلة

صغيرة وطقوس الوداع أيًضا األنشطة الخاصة مثل زيارات األطفال في سن ما قبل المدرسة والحفالت ال

 .أصبحت متاحة أيضا ... .والرحالت وما إلى ذلك

  

 ، سيكون هناك مزيد من االسترخاء باإلجراءات:  2021جوان  21اعتباًرا من يوم االثنين ، 

 

 تم إلغاء ارتداء األقنعة اإلجباري في مراكز رعاية األطفال

تم رفع  .ضانة ولكن يُسمح لهم بذلك عن طواعيةلم يعد يتعين على المعلمين ارتداء الكمامة في دور الح

لكن يجب على الزائرين الذين . االلتزام بارتداء الكمامة لألطفال خارج المناهج الدراسية منذ بضعة أسابيع

  .ارتداء الكمامة دائًما داخل الحضانة -بما في ذلك اآلباء / اآلباء األوصياء  -سنوات  10تزيد أعمارهم عن 

 

 

 

 مندوبة الطفولة و التعليم  

 للمزيد من اإلرشادات
Helena Justa 

 114   مكتب عدد

                                                    
                                            0421 361-40621  :الهاتف
                                                    0421 694-40621  :الفاكس

 
  :العنوان اإللكتروني

Helena.justa@kinder.bremen.de 
 

 30-1   : عند النداء الهاتفي(الرقم الداخلي) 

 

18.06.2021, بريمن في   
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  األبوين و األولياء الشرعيين الى
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 من الحضانة إلى المدرسة االبتدائيةاالنتقال 

يمكن ألطفال الحضانة مرة أخرى  .يعتبر االنتقال من الحضانة إلى المدرسة االبتدائية حدثًا خاًصا لطفلك

زيارة المدارس االبتدائية مع معلميهم ، ويمكنهم إلقاء نظرة على الفصول الدراسية وكذلك مقابلة أطفال 

 .بشكل استثنائي ، يُسمح ألطفال الحضانة بدخول المدرسة دون اختبار .المدارس والمعلمين في الخارج

 

 يُسمح لجميع األطفال بالتواجد مًعا في الساحة الخارجية للحضانة في الهواء الطلق

طفاًل فقط بااللتقاء في داخل القسم ، كما يمكن لجميع األطفال الخروج لساحة الحضانة  60بينما يُسمح لـ 

  .ذلك ، يجب على البالغين في الهواء الطلق أيًضا االبتعاد عن بعضهم البعض ومع .في نفس الوقت

 

 ال تزال االختبارات السريعة ألطفال الرعاية النهارية ممكنة

لذلك  .على الرغم من العدد المنخفض جًدا من اإلصابات ، ال تزال بعض اإلجراءات االحترازية مفيدة

  .أطفالك/ت التقصي السريع إلجراء االختبار طوًعا على طفلك ستستمر دور الحضانة في تقديم اختبارا

 

 مع أطيب التحيات 

 

 من طرف

 

 

 

 توماس جابلونسكي

 

 

 االمضاء

 

 رئيس قسم تعليم الحضانة ورعاية األطفال والتنمية المهنية

 

 


