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                      11/08/2020  

    ه إلى اآلباء واألمهات بخصوص مشروعات الجسرخطاب موجَّ 
 

  في أوقات الجائحة مشروعات الجسرلمعلومات عن الشروط اإلطارية 
 
 
 

تهدف  ،المستوى. مشروعات الجسر هي عروض رعاية منخفضة 14/05/2020منذ يمكن إعادة فتح مشروعات الجسر 

إلى تسهيل األمر على األطفال وأولياء أمورهم للعثور على الطريق نحو رعاية األطفال المؤسسية. المجموعة المستهدفة 

سر الالجئين والحاالت المماثلة وأسرهم (الجئين من دول مختلفة، بما في هي أطفال الفئة العمرية ما قبل المدرسة من أُ 

  طالبات اللجوء، وغيرهم). /وطالبي ذلك دول االتحاد األوروبي األخرى،

 

وإجراءات حماية على خلفية الوضع الحالي في إطار جائحة كورونا، ال يمكن تنفيذ هذه المشروعات إال في ظل شروٍط 

  خاصة.

 

الجديدة. ال وإجراءات الحماية مع مراعاة الشروط  افتحهيتم ما إذا كان  -على مسؤوليتهم الخاصة-يقرر رعاة المشروع 

د مطالبة بفتح العروض وتنفيذها في اإلطار المعتاد سابًقا. ونحن نرجو منكم تفهم الوضع. تهدف الشروط المذكورة توج

أدناه إلى الحد من حدوث العدوى، وعلى وجه الخصوص حماية الموظفين، وأيًضا األطفال واآلباء من إمكانية اإلصابة 

  بالعدوى.

 

  ستفادة من مشروعات الجسراألطفال واآلباء الذين يرغبون في اال  .1

 

  .يجب أال يكون لديهم أي أعراٍض للمرض   1.1

 ،يوًما منذ االتصال مع المصابين 14يجب أال يكونوا على اتصال مع أشخاص مصابين عن قصد، ما لم يمر   1.2

  .وال يظهر عليهم أي أعراٍض للمرض

اتخاذ إجراءات الحماية المحددة على أساس مرسوم  -بعد وصولهم إلى جمهورية ألمانيا االتحادية-يجب عليهم   1.3

  دخول كورونا لوالية شمال الراين وستفاليا المعمول به.
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  تتبع االتصال  .2
 

حتى  ؛قبل المشاركة في مشروع الجسر، يجب عليك تقديم تفاصيل االتصال لجميع األشخاص المشاركين من عائلتك 

يمكن تتبع أي سالسل محتملة للعدوى. ثم يقوم الرعاة أو مقدمو الرعاية النهارية لألطفال بإتاحة البيانات للسلطات الصحية 

  إذا لزم األمر.في أقرب وقٍت 

 

  متطلبات المسافة  .3 

 

في حالة عدم . متر على جميع البالغين 1.5ال تقل عن  بحيث ؛عند تنفيذ مشروع الجسر، يتم تطبيق متطلبات المسافة

ارتداء كمامة حماية الفم  ،وعلى اآلباء أيًضا ،على الموظفين العاملين متر، يجب  1.5القدرة على االلتزام بمسافة 

  .واألنف

 

  

  تعليمات النظافة لألطفال واآلباء  .4

 

  نظافة في مشروعات الجسر.هو االمتثال إلجراءات الكان وال يزال العنصر المهم هنا 

 

بقواعد النظافة لنفسك، وأن تمارسها أيًضا مع األطفال وفًقا ألعمارهم  -بصفتك ولي األمر-لذلك من المهم أن تلتزم أنت  

  وتطبقها في مشروع الجسر. ،ومستوى نموهم

 

  يجب مراعاة القواعد السلوكية التالية على وجه الخصوص:

 

  ا ومتكرر. استخدم الصابون دائًما أثناء الغسل.جد] اغسل يديك بالكامل بشكل جيد  

 .إذا كان عليك السعال أو العطس، فاسعل أو اعطس في مرفقك  

 .استخدم مناديل ورقية. قم برمي المناديل الورقية المستخدمة في سلة مهمالٍت مغلقٍة فوًرا  

 

  يمكنك العثور على مزيد من النصائح والمعلومات على الصفحات التالية:

 

https://www.mags.nrw/coronavirus  
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https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps  

 

https://www.waschen-wie-walter.de  

 

  وزارة األطفال واألسرة والالجئين واالندماج

   بوالية شمال الراين وستفاليا


