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 سيداتي سادتي األعزاء

 األولياء الشرعيون األعزاءاألبوين و 

 
 

، أصبحت مراكز الرعاية النهارية في المستوى األساسي لما يسمى بخطة االستجابة  2021منذ يونيو 

 "رعاية األطفال النهارية في ظل ظروف وبائية".
 

، أصبحت المحاضن في المستوى األساسي لما يسمى بخطة مستوى االستجابة  2021اعتباًرا من جوان 

 و هذا يعني أنك وأطفالك غير معنيين إال ببعض القيود فقط بالمحاضن„ األطفال في ظروف الوباء لرعاية„
. 
 

على الرغم من أنه ال يوجد  . في الوقت نفسه ، يتزايد بسرعة عدد اإلصابات بين األشخاص غير الملقحين

الفحص المنتظم لألطفال ، إال أن حاليًا سوى عدد قليل من اإلصابات بين أطفال المحاضن في بريمن 

 .والموظفين مهم جًدا
من خالل تنظيم محكم و مضيق لالختبارات ، يمكن اكتشاف اإلصابات المحتملة بسرعة ويمكن تجنب 

 .المزيد من االنتشار في المحاضن
 

ال ينبغي أن يحضر  .يوفر مندوب الطفولة واألسرة لكل طفل و لكل موظف اختبارين سريعين في األسبوع

 يرجى إجراء اختبار سريع مع طفلك مرتين في األسبوع .ال إلى الحضانة دون أن يخضعوا للفحصاألطف

 .وال تأخذ طفلك إلى مركز الحضانة إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية
 

ولكن من المهم جًدا . يمكن أن يكون معقًدا بعض الشيء -خاصة مع األطفال الصغار  -ندرك أن االختبار 

 .األطفال إلى دور الحضانة بكل أمان و بطريقة فعالةأن يحضر جميع 
  



[Übersetzt ins Arabische] 

 

 
لمجموعات كاملة من دور المحاضن فعالة من وقت  مصاصةفي بعض دور الحضانة ، ستكون اختبارات ال

أطلب منك الموافقة على مشاركة  .آلخر من قبل العاملين الصحيين المدربين أو المتخصصين التربويين

 .يطفلك في هذا االختبار الطوع
 
 
 

 مع أطيب التحيات
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