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An alle Eltern und Sorgeberechtigten der
städtischen Kindertagesstätten
(إلى جميع اآلباء واألمهات وأولياء األمور المعنيين بدور الرعاية
النهارية لألطفال في المدينة

رمزنا

التاريخ  /رمز خطابكم

التاريخ
2021/2/4

معلومات بشأن تحصيل اشتراكات اإلشراف وبدل الطعام واشتراكات أخرى في دور الرعاية النهارية لألطفال في أثناء "العمل النظامي في
حالة الضرورة الملحة"
أعزاءنا اآلباء واألمهات وأولياء األمور،
منذ  16ديسمبر/كانون األول  2020نتخذ إجراء اإلغالق الثاني الكبير الذي امتد حتى  14فبراير/شباط  2021على األقل وفقًا للوضع
الراهن.
وفي ظل ذلك تخضع دور الرعاية النهارية لألطفال إلى "العمل النظامي في حالة الضرورة الملحة" .وهذا يعني أن دور الرعاية النهارية
لألطفال قد فتحت أبوابها اعتيادًا ولكن في ظل التوصية الشديدة لحكومة الوالية برعاية األطفال في المنزل ،وعدم إحضارهم إلى دور
الرعاية النهارية بهدف اإلشراف عليهم إال إذا تعذر غير ذلك.
وتخفي ًفا من األعباء الملقاة على عاتق جميع اآلباء واألمهات ،ال سيما غير المضطرين منهم إلى إخضاع أطفالهم إلى إشراف المؤسسة أو
المضطرين إلى ذلك ولكن على أساس يومي فقط ،قرر مجلس المدينة ،في جلسته المنعقدة بتاريخ  18يناير/كانون الثاني  ،2021تعليق
اعتبارا من شهر يناير/كانون الثاني وطوال مدة اإلغالق .وصار السعر العادي للطعام يبلغ
تحصيل بدل الطعام وتحويله إلى فاتورة واحدة
ً
 2.90يورو ،بينما يبلغ  2.50يورو لمن قدم طلبًا من أجل تطبيق خصم على األطفال األشقاء .سوف يحصل جميع اآلباء واألمهات ،الذين
قد اشترك أطفالهم في وجبة الغداء ،على فاتورة بدل الطعام عن شهر يناير/كانون الثاني في أثناء شهر فبراير/شباط.
سيتم التنازل عن تحصيل كل من بدل الرعاية وبدل الشاي والهوايات الفنية وبدل وجبة الفطور وبدل األنشطة طوال مدة اإلغالق .سوف ت ُ َرد
االشتراكات المدفوعة عن شهر يناير/كانون الثاني بالفعل في الوقت المناسب.
واتساقًا مع القرار الرسمي الصادر عن لجنة الدائرة قرر مجلس المدينة إعفاء اآلباء واألمهات من االشتراكات الخاصة بأماكن الرعاية
واإليواء عن شهر يناير/كانون الثاني وربما أيضًا عن شهر فبراير/شباط 2021؛ وذلك لمن لم يستفيدوا من دور الرعاية النهارية لألطفال
في المدينة أو للذين لم يستفيدوا سوى بالقدر القليل من اإلشراف ( 5أيام بحد أقصى).
وهنا أيضًا ت ُ َرد االشتراكات عن شهر يناير/كانون الثاني  2021في الوقت المناسب.
نتمنى لكم ولعائلتكم كل الخير ودوام الصحة!
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
بالنيابة عن
(توقيع)
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