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  هايیوالدين و خانواده

 ها و مراکز نگهداری روزانه کودکان دربه مهدکودک که فرزندان خود را

  سپارند.وستفالن می-ايالت نوردراين

 

  2021ژانويه  10نگهداری کودکان تا تاريخ 

 
  والدين عزيز،

گير متاسفانه بيماری همه کنم.ای شخصی با شما صحبت میحادثه يک بار ديگر در قالب نامهدر اين سال پر
اين بار هم وضع به  های ناگهانی بگيريم.مجبور ساخته است تا چندين بار تصميم کرونا  ما را در اين سال

های سبک اعمال شده در ماه نوامبر از سرعت شيوع محدوديت مساله بسيار جدی است. همين شکل است.
حرانی ما االن دوباره با شيوع انفجاری و وضعيت به شدت ب اند.اند، اما آن را متوقف نکردهبيماری کم کرده

  ما بايد کاری بکنيم، من بايد کاری بکنم. ها روبرو هستيم. های ويژه بيمارستانمراقبت هایبخش

های ما بايد هرچه سريعتر محدوديت های ويژه پزشکی نياز به واکنش جدی و سريع ما دارد.وضعيت مراقب
زندگی  تا حد ممکن محدود شوند؛ زندگی اجتماعی و ارتباطات انسانی بايد سراسری بيشتری را اعمال کنيم.

  کننده است.هر ارتباطی که محدود شود، کمک در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن.

يکی از  ها به شدت طرفدار حقوق کودکان بودم.دانيد که من از همان اعمال اولين محدوديتشما می
ای اوايل سال اين بوده است که چگونه کودکان هترين دغدغه من بعد از تجربههای مهم و بلکه مهمدغدغه

هيچ کودکی نبايد در اين ميان مورد غفلت قرار  گير به سالمت به در ببريم.را از خالل اين بيماری همه
از همين رو اواخر تابستان قول دادم که ديگر  من به اين تعهد پايبندم. گيرد يا در اين بحران آسيب ببيند.

 و سر قولم خواهم بود و بنديمگهداری روزانه کودکان را به شکلی سراسری نمیها و مراکز نمهدکودک
  برخالف اوايل سال نگهداری کودکان را ممنوع نخواهم کرد.

کودکانی که هيچ امکان  و قول خواهيم داد: با اين وجود ما بايد در زمينه نگهداری کودکان هم کاری بکنيم.
اما از شما خواهش  مدت وجود ندارد، در اين مراکز پذيرفته خواهند شد.ها در اين ديگری برای نگهداری آن

ها نداشته فرزندان خود را تنها زمانی به مراکز نگهداری بفرستيد که راه ديگری برای نگهداری آن کنم:می
ن از تمام امکانات خود در جهت هماهنگی ميان کار و نگهداری کودکان استفاده کنيد و اگر برايتا باشيد.

  مقدور است فرزندان خود را به اين مراکز نفرستيد!

 

در صورتی  خواهم راحت به شما بگويم تا بدانيد که در صورت نياز اين امکان وجود دارد:با اين وجود می
در کنار داليل شغلی، فشار بيش از حد  که به کمک نياز داشته باشيد، از فرزندان شما نگهداری خواهد شد.

  وزارت کودکان، خانواده، پناهجويان و جذب در جامعه
  وستفالن-ايالت نوردراين



 

 

در صورت نياز، به مسئولين مهدکودک يا پرستاران  وانند دليلی بر دريافت اين کمک باشد.تدر خانه هم می
شما و فرزندانتان در اين اوضاع به حال خود واگذاشته  ها مشورت نماييد!کودک مراجعه نموده و با آن

  نخواهيد شد.

نامه خواهم نوشت و از ها و مراکز و پرستاران نگهداری روزانه کودکان نيز من به کارکنان مهدکودک
ها در اين موقعيت با پشتکار فراوان در کنار فرزندان شما و در حقيقت قهرمانان آن ها تشکر خواهم کرد.آن

ها و  لطفا اين روزها بيشترين توجه ممکن را به کارکنان مهدکودک گير هستند.اين دوره بيماری همه
  اشيد!پرستاران مراکز نگهداری روزانه کودکان داشته ب

  خواهشمندم به ما کمک کنيد.

  با تشکر صميمانه از شما
  
  
  

  )Dr. Joachim Stampدکتر يوآخيم شتامپ (


