Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Bernhard-Weiß-Str. 6
10178 Berlin-Mitte
U + S Alexanderplatz
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  Bernhard-Weiß-Str. 6  D-10178 Berlin

www.berlin.de/sen/bjf

Gửi tới toàn thể cha mẹ các cháu bé tại các trường mầm non
Berlin

–

14.12.2020

Các thông tin quan trọng dành cho phụ huynh về hoạt động của các trường mầm non(Kita)
trong bang Berlin từ ngày 16.12.2020
Kính thưa các Quý vị, các phụ huynh thân mến,
–

Do tình hình diễn biến dịch với quá trình lây nhiễm tiếp tục tăng cao, bà thủ tướng liên bang, những
người lãnh đạo trong chính phủ các bang cũng như thượng nghị viện Berlin vào ngày 13.12.2020 đã
nhất trí áp dụng các biện pháp tiếp theo nhằm hạn chế tiếp xúc. Thông qua phương thức này nhằm giảm
thiểu số người lây nhiễm mới và tránh tình trạng quá tải đối với hệ thống y tế.
Để đạt được mục đích này, cần phải giảm thiểu rõ rệt việc tiếp xúc tại các trường mầm non (Kita) từ
ngày 16.12.2020 cho tới ngày 10.01.2021.
Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu Quý vị, nếu có thể, nên để con cái mình ở nhà trong giai đoạn này
hoặc chỉ yêu cầu trông nom trong trường hợp hết sức cấp bách. Đó là một đóng góp quan trọng cho
việc ngăn chặn đại dịch.
Nếu như cơ sở mầm non của Quý vị đã có thỏa thuận về việc đóng cửa trong dịp nghỉ thì thỏa thuận
đó tiếp tục có hiệu lực.
Trên phương diện đó, chúng tôi đề nghị Quý vị , trong trường hợp có nhu cầu trông nom hết sức cấp
bách nên trao đổi kỹ với cơ sở mầm non của mình và liên hệ trực tiếp để tìm ra giải pháp trong đó có
lưu ý đến mục tiêu hạn chế tiếp xúc. Điều này bao gồm cả những thỏa thuận, khi cần, cũng có thể đáp
ứng nhu cầu trông nom từng ngày riêng rẽ hoặc thời gian trông nom cụ thể cần thiết cho khoảng thời
gian từ ngày 16.12. tới ngày 08.01.2021.

–

Thông qua những nỗ lực cùng nhau này, chúng ta sẽ tạo ra được những tiền đề để ngay sau thời gian
phong tỏa sẽ lại phục vụ tất cả các cháu với cách thức đáng tin cậy.
Chúng tôi sẽ thông báo ngay tức khắc cho Quý vị về diễn biến tiếp theo và các thỏa thuận.
Chào thân ái,
Thừa hành
Holger Schulze
Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de

