ُ
اىل آباء األطفال األعزاء ف دور الرعاية النهارية
ً
ن
االثني  20 ،نيسان  ،سيتمكن أطفالكم من العودة إىل الرعاية النهارية والحضانة ورياض األطفال .ولكن  ،لن
اعتبارا من يوم
ن
ً
بأكب
شء .يجب أن نستمر يف الحد من خطر العدوى ر
يكون األمر نفسه تماما كما كان قبل اندالع وباء كورونا وإغالق كل ي
الت يجب أن نطبقها .ن يف نفس الوقت  ،يجب أن يكون الوضع آمن وجيد
قدر ممكن  ،ولهذا السبب هناك عدد من االمور ي
ألطفالكم.
الت يحتاجونها  ،ويجب أن تكون هناك فرص للعب والتطور .لذلك نحن نعمل
يجب أن يتمتع األطفال باألهتمام والرعاية ي
باقىص جهدنا اآلن لبتيب االمور الالزمة.
إن ضمان الظروف المناسبة مهمة كببة ,لذلك فقد اختار مجلس المدينة ن يف  Gribskovتأجيل اعادة األفتتاح من يوم 15
بلدية
ً
اىل يوم  20نيسان .وقد قرر مجلس المدينة ايضا ان بداية الـ  Mini-Foستكون من يوم االربعاء  22نيسان.
ن
ن
االثني وكيف يمكنكم ان تتعاملوا معها
الت ستكون عندما نفتح يوم
يمكنكم يف هذه الرسالة أن تقرأوا عن الظروف الخاصة ي
كأبوين.
ً
ن
الت يذهب اليها ابنائكم
عالوة عىل ذلك ستحصلوا عىل معلومات اضافية من المدير المسؤول يف مؤسسة الرعاية النهارية ي
حول كيفية التعامل مع هذه الظروف ن يف حالتكم.
ً
ُ َ
المط ّبقة حاليا من ِق َبل مديرية الصحة  .قد يكون هناك اشياء يمكن حلها
وتستند الخطة الحالية عىل المبادئ التوجيهية
ً
تأت إرشادات جديدة .لذلك قد تشعروا بحدوث تغيبات .حيث سيتم إعالمكم بها دائما بأسع وقت
بطريقة أفضل وقد ي
ممكن.
وصح  ،نحن بحاجة لمساعدتكم .يمكننا فقط القيام بذلك بالتعاون معا.
لك ننجح ن يف إعادة فتح جيد وآمن
ي
ي
ً
تقوم حاليا كل مؤسسة من مؤسسات العروض اليومية بعملية التخطيط للحياة اليومية الجديدة .حيث يقومون بإعادة
ن
اليوم  ،و يقومون بتنظيم أين وكيف يمكنكم القيام بعملية تسليم واستالم األطفال .يخططون
والروتي
تنظيم األلعاب
ي
ن
لكيفية تعزيز وإعادة تأسيس العالقات بي األطفال و الكبار من جهة واألطفال و األطفال من جهة اخرى ،حيث يجب أن
ً
يكونوا اآلن ضمن مجموعات أصغر  ،وما إىل ذلك .يجب أيضا إعادة تنظيم كافة الروتينات الببوية واألنشطة وإنشاء
سلوك وعادات جديدة للنظافة .ستسمعوا المزيد عن ذلك من مدير المؤسسة الخاصة بكم بمجرد أن تكون هناك نظرة
عامة حول كافة األشياء العملية.
ً
يتم االتفاق عىل عملية دخول األطفال الجدد نف الفبة المقبلة بشكل فردي ن
بي اآلباء والمدير المسؤول ,بحيث يكون آمنا
ي
لكل طفل  ,وأن تكون جميع االطراف عىل دراية بالتوقعات المتبادلة (ماينتظره كل طرف من الطرف المقابل).

ر
المشتكة ف دور الرعاية النهارية
المبادئ التوجيهية
التنظيف

 يتم التنظيف لفبات متقاربة رأكب من المعتاد.
مرتي ً
ن
يوميا.
 يتم تنظيف جميع األلعابن
 ال يسمح لألطفال بإحضار األلعاب من نالمبل.
ً
ُ َ
ً
بعيدا.
الت ال يمكن تنظيفها وفقا للتعليمات ,تخ َّزن
األلعاب ي

نظافة اليدين
 يغسل األطفال والبالغون أيديهم بشكل متكرر ودقيق بالماء والصابون. -يجب عىل اآلباء الذين يسلمون ابنائهم ن يف مؤسسات الرعاية النهارية غسل أيديهم أو تعقيمها عند دخولهم للمكان.

المسافة اإلضافية
ن
البالغي المحافظة عىل مسافة إضافية تبعدهم عن بعضهم البعض ,عند تسليم األطفال
 يجب عىل جميعواستالمهم .مسؤولية الحفاظ عىل المسافة االضافية تقع عىل اآلباء.
 يجب أن ال نتجنب االتصال الوثيق مع األطفال  -ولكننا نحد من االتصال الجسدي كلما أمكن ذلك ونبتعد عن اآلباءوالزمالء.

سنحاول التواجد ف االماكن الخارجية قدر المستطاع

 سنضع الخطط اليومية بحيث نتواجد ن يف االماكن الخارجية قدر اإلمكان .نتجنب أن نكون باعداد كثبة ن يف الداخل ن يفوقت واحد.
َ
ن
َ
َ
َّ
 يجب أن ال يتجمع اآلباء يف مجموعات عندما يتم تسليم األطفال أو استالمهم .وتقع عىل عاتق اآلباء مسؤولية عدمحدوث ذلك.
ن
 -يجب تسليم األطفال واستالمهم قدر االمكان يف االماكن الخارجية.

المجموعات أصغر
 يتم تقسيم األطفال إلى مجموعات أصغر. نضمن تسليم األطفال واستالم االطفال بطريقة آمنة.تذكر االلتزام بالتعليمات المتعلقة باتفاقيات اللعب في اوقات الفراغ.

الطعام
 بشكل مبدئي  ،يجب أن يحضر جميع األطفال علبة الطعام الخاصة بهم – مع كتابة االسم بشكل واضح عليها. نقوم بتناول الغداء ضمن مجموعات  ،بحيث يتم قدر االمكان تقليل التواصل بين هذه المجموعات. -نحن ال نشارك الطعام مع بعضنا وال نوزع في أعياد الميالد.

المرض
 يجب أن يبقى األطفال الذين يعانون من أقل األعراض المرضية في المنزل. يتم االتصال باآلباء في حال وجود طفل مريض وذلك الخذه للمنزل ويجب أن يبقى في المنزل حتى عند وجود أدنىاألعراض .يجب اخذ األطفال المرضى في أسرع وقت ممكن.
 إذا تم تشخيص مرض كورونا عند احد افراد األسرة ،فال ينبغي حضور االطفال في مؤسسات الرعاية النهارية حتى مرور 48ساعة على ظهور آخر أعراض المرض على المريض.

االمور العملية
 يجب على جميع اآلباء التأكد من تحديث معلومات االتصال الخاصة بهم على موقع .Børneintra من أجل الموارد البشرية والتخطيط  ،فمن المهم أن تسلم أطفالك وتستلمهم في الوقت الذي يتم االتفاق عليه بينكم وبينمؤسسة العرض النهاري ألبنائكم.
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حياة يومية جديدة ومختلفة
يجب أن نستعد جميعا ً بان الحياة اليومية لن تكون كما كانت من قبل .يجب أن نتعاون في إطار تربوي جديد بشروط جديدة
وروتين مختلف .حيث يمكن أن يولد هذا انعدام األمن واالضطراب .لكن األطفال يجيدون التكيف مع البيئات والروتينات
الجديدة  -غالبًا ما يكون األمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا نحن البالغين .تحدث إلى أطفالك وأعدهم للذهاب إلى دور الرعاية
النهارية أو الحضانة أو رياض األطفال مرة أخرى  -ولكن بطريقة جديدة قليالً .طمأنهم بأن هناك طريقة جيدة وأن كل شيء
على ما يرام .في بعض دور الرعاية النهارية ،سنتحدث أيضًا مع أطفالك بطريقة محددة وغير مفزعة عن هذه األمور.
سنتحدث معهم عندما ينشغلون بالتفكير بما يحدث ,ونطمئنهم إذا أصبحوا مرتبكين أو اليشعرون باألمان.
نحن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على األمان والمتعة والمرح في دور الرعاية النهارية .يمكننا النجاح بذلك من خالل مساعدة
بعضنا البعض والتعاون معكم كآباء .إذا كنت تتساءل او تستغرب حدوث بعض األشياء في دور العروض اليومية في الفترة
القادمة  ،فنحن نريدك حقًا أن تتصل وتتحدث إلى المدير بشأن ذلك أو ترسل رسالة بالبريد األلكتروني.
شاهد هذا الفيلم الصغير حول الذهاب إلى رياض األطفال مرة أخرى مع طفلك

Film: Sådan går vi i børnehave igen
نتطلع بسعادة إلى البدء مرة أخرى

3/3

