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Berlinin kreşlerindeki tüm çocukların
ebeveynlerine

10. Haziran 2020

–

Kreş sisteminin Haziran 2020 'de düzenli olarak çalışma dönüşüne ilişkin ebeveyn bilgileri
Sayın Bayanlar ve Baylar,
sevgili ebeveynler,
Berlinin kreşleri 17 Mart 2020 'den bu yana kapatılması, sizin ve çocuklarınız için günlük hayatta
büyük sıkıntılara ve kısıtlamalara yol açmıştır. Çocuklar, arkadaş ve tanıdık kreş sunumlarından
yoksundur, ebeveynler ise, aile ve iş uzlaşması konusunda destekten yoksundur.
Kurumların desteği ile, tesislerdeki acil durum faaliyetleri son haftalarda sürekli olarak
genişletilmiş olsa da, krizden önce bakılan çocukların yarısından fazlası şu anda bir acil bakım
teklifinden yararlanabilmektedir, mevcut bakım durumu birçoğunuz için memnun edici değildir.

–

Enfeksiyon insidansının nispeten düşük olması ve bundan dolayı toplumun tüm alanlarındaki
oluşan koruma önlemlerinin hafiflemesinden dolayı, Berlin'deki gündüz bakım tesislerini
yeniden açmak ve bunları düzenli bir gündüz bakım tesisine dönüştürmek istiyoruz.
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Bunun ilgili aşağıdaki prosedürler planlanmaktadır:
Kurum ve tesisler, yasal hakkını tanınmış fakat henüz acil bakım kapsamında
değerlendirilmemiş olan tüm çocukları 15.06.2020 Pazartesi gününden 22.06.2020 Pazartesi
gününe kadar kabul etmelidir.
En geç 22.06.2020 tarihinden itibaren tüm çocuklar bireysel makbuz kapsamında bakım
almalıdır. Bu aynı zamanda, sunulan açılış saatleri içinde erken ve geç hizmet sunumunu da
içerir. Bu tarihten itibaren sistematik olarak ilgili mesleklerin listesi geçerliliğini kaybedecektir.
22.06.2020 ile 31.07.2020 arasındaki dönem, bakım faaliyetini daha da stabilize etmeyi ve
01.08.2020 tarihinden itibaren 2020/2021 yeni yılına hazırlanmayı amaçlamaktadır, örneğin
yeni çocukların kabulü ve alıştırmaları.
Bu sürecin bir sonucu olarak tüm çocuklar bakım almaktadır. Bu durum aileler için önemli bir
rahatlama sağlayacaktır. Düzenli çalışmanın başlamasıyla birlikte, yemek masraflarına geri
katkıda bulunmakla yükümlü olduğunuzu lütfen unutmayın. Bakımı en geç 20 Haziran'a kadar
tekrar kullanmanız durumunda, Haziran ayı için 23 € maliyet katkısı ödenmelidir. Bu
yükümlülük, Temmuz 2020 'den itibaren tüm ebeveynler için geçerli olacaktır.
Salgın henüz sona ermediğinden dolayı, normal kreş faaliyetinin dönüşü özel koşullar altında
gerçekleşir. Bu nedenle mümkün olduğunca stabil grup yapılarında dikkatli olunmalı ve
enfeksiyonların izlenebilirliği sağlanmalıdır. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki teması azaltmak
için alınacak önlemler de hala önemlidir:
•
Teslimat ve teslim alma aşamasında temaslar mümkün olduğunca azaltılmalıdır (çalışanlar
ve ebeveynler arasında, ebeveynler kendi aralarında). Aşamalı süreler veya açık alanda bir devir
teslim burada yardımcı olabilir. Ayrıca çocuğunuzu getirip almak için ağız - burun koruyucusu
takmalısınız.
•
Ebeveyn sohbetleri ağırlıklı olarak telefonla yapılmalıdır. Doğrudan temasta, düzenli
önlemlere (ağız - burun koruması, mesafe) uyulmalıdır.
Öte yandan bakım kapsamındaki mesafe kurallarına uyulması mümkün değildir.
Kurum ve tesislerin açma süreci, özellikle de şu anda tüm eğitimciler mevcut olmadığından,
büyük organizasyonel zorluklar yaratacaktır.
Bu nedenle sizden kurumlarınızla yakından istişare etmenizi rica ediyoruz. Karşılıklı
gereksinimlere saygı duyup desteği koordine edin ve somut çözümler arayın. Ancak devam eden
dayanışma sayesinde bu açıklık süreci başarılı olabilir.
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Berlin'in aileleri için ve mevcut durumun tanınmasında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde
bakım durumunu iyileştirme hedefi konusunda hepimizin hemfikir olduğuna sizi temin ederim.
Senato Ebeveynler İdaresinin (030 90227 6600) telefon hattı 30.06.2020 tarihine kadar bağlı
kalacaktır.
Saygılarımla,
Schulze

