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اطﻼعات برای والدین برای دوره عادت کردن فرزندشان

خوش آمديد !
ورود ه مهد کودک برای هر کودک قدم مه در زندگینامه او اشد.
مهد کودک عنوان ک مرکز آموز اول ه فضای وسیع و متنو برای ادگ ی و تج ه اندوزی فرزند شما ارائه دهد.
خ از اتفاقات در مهد کودک برای کودک جد د خواهد بود :فعال ت های روزمره؛ فضاها و مهم از هر چ روا ط جد دی که فرزندتان ا
کود ان د گر ا ا بزرگساﻻن برقرار کند.
برای اینکه کودک در مهد کودک »جا بیوفتد« ه مدت زمان متفاو ن از دارد – ه فرزند خود این وقت را ده د.
در حال حا بر اساس موقع ت چراغ راهنمای کرونا اقدامات پ شگ انه در مهد کودک انجام شود.
ه این دل ل قوان
فقط ک نفر

ز ر در دوران عادت کردن کود ان معت

اشند:

تواند ه همراه کودک ب ا د.

فرد همراه تواند ا اجازه پرسنل مهد کودک در اتاق گروه کودک ماند.شما عنوان والدین ا
راهنمای کرونا نزد فرزند خود مان د.

رست کودک

توان د در هر موقع ت چراغ

از شما خواهشمند م این اقدامات پ شگ انه دوران کرونا را ا دقت انجام ده د تا همه سالم مانند و کود ان تا حد ام ان تحت
»نرمال« بتوانند ا هم ازی کنند و آموزش ب ی ند.

اط

درفاز سبز چراغ راهنما انجام می شود:
شستن دستها :بزرگساﻻن لطفا هنگام ورود به مهد کودک دستهای خود را ضد عفونی نمايند.
کودکان دستهای خود را قبل از ورود به اتاق گروه خود می شويند.
فاصله را حفظ کردن لطفا به سيستم های خطی هدايت توجه کنيد و حداقل فاصله را حفظ نماييد.
بزرگساﻻن حداقل فاصله را حفظ ميکنند .از کودکان خواسته نمی شود که فاصله را نگهدارند.

در فاز زرد چراغ راهنما انجام می شود:
همچنان دستها شسته می شود و فاصله حفظ می شود.
زدن ماسک :برای بزرگساﻻن )والدين يا افراد ديگر( در همه فضاهای بسته زدن ماسک الزامی می باشد.
برای کودکان اجباری به زدن ماسک نمی باشد.

در فاز نارنجی چراغ راهنما انجام ميشود:
همچنان دستها شسته شوند ٫حداقل فاصله حفظ شود وزدن ماسک برای بزرگساﻻن الزامی ميباشد.

در فاز قرمز چراغ راهنما انجام می شود:
همچنان دستها شسته شوند حداقل فاصله حفظ شود و زدن ماسک برای بزرگساﻻن الزامی ميباشد.
فعاليت محدود :لطفا توجه نماييد که در اين فازمراقبت از بچه ها فقط برای کودکانی امکان پذيراست که والدين آنها امکان نگهداری
از آنها در خانه را ندارند.
شما در مورد وضع ت فع در مهد کودک خود و در مورد برنامه ار مهد کودک اطﻼعات ا را ه موقع ازمدیر مهد کودک در افت خواه د
کرد.
والدین احساس اطمینان و اعتماد را ه کود ان خود منتقل
مراجعه نمای د.

کنند .لطفا در صورت وجود ابهامات ا سوال ه مدیر ا مر مهد کودک

اداره کل استانداری نيدراسترايش  -بخش مهد کودک ها – آگوست ٢٠٢٠

من اطﻼعات مربوطه به دوران عادت کردن کودک در مهد کودک تحت شرايط پيشگيری کرونا را دريافت کرده و آنرا متوجه شدم.
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