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 2202جولة المفاوضات الجماعية بشأن الخدمات االجتماعية والتعليمية لعام 

 
من خالل هذه الرسالة نود إبالغكم بصفتكم آباء وأوصياء قانونيين لألطفال في 

منشآت الرعاية النهارية ومراكز رعاية ما بعد المدرسة ودور الحضانة ومدارس 

اليوم الكامل بشأن المفاوضات الجماعية القادمة لصالح الخدمات االجتماعية 

 والتعليمية، ونطلب منكم الدعم.

 

الحد األقصى. والحد األقصى للموظفين في منشأتنا قليل للغاية. نحن نعمل ب

   وهذا الوضع ليس فقط منذ بداية جائحة كورونا.

نحن نفتقد في المتوسط ثالثة زمالء/زميالت في كل منشأة للوفاء باحتياجات 

 األطفال. وبالتحديد أيًضا معكم!

 

كل فردي خالل نحن نريد أن نقوم بعملنا بشكل جيد وأن نرافق طفلكم بش

تطوره. وللقيام بذلك، نحتاج إلى توفير ظروف أفضل في مراكز الرعاية 

النهارية: أي المزيد من الموظفين والمزيد من الوقت. ولن نتمكن من االحتفاظ 

بالمتخصصين الحاليين في المهنة وجذب الزمالء/الزميالت الشباب لهذه 

 المهنة إال من خالل توفير فرص العمل الجذابة.

 

وبجانب الظروف الجيدة للعمل التربوي، يُعتبر التقدير المادي أيًضا من ضمن 

 عوامل الجذب. األشخاص الذين يتمتَّعون بمؤهالت مماثلة في 

المجاالت األخرى مازالوا يكسبون أكثر من ذلك بكثير. وهذا الوضع يجب أن 

لطويل في مراكز يتغيَّر إذا أردنا ضمان تقديم عملية تعليمية جيدة على المدى ا

إن فرص العمل الجذابة في مراكز الرعاية النهارية تعود  الرعاية النهارية.

  بالفائدة على جميع األطفال والعائالت!

 

تبدأ جوالت المفاوضة الجماعية لموظفي مراكز الرعاية  2022فبراير  25في 

ن ظروف النهارية والعمل االجتماعي بأكمله مع جهات العمل البلدية بشأن تحسي

   العمل.

 

إن منشآت الرعاية النهارية لألطفال لها أهمية اجتماعية كبيرة. ونحن نريد جعل 

مخاوف الموظفين مرئية للجميع من أجل إقناع جهات العمل بأهمية تحسين الظروف 

 للموظفين في مراكز الرعاية النهارية وبالتالي ألطفالكم أيًضا.

 

 وفي هذه األثناء يمكنكم دعمنا خالل األشهر القادمة عن طريق:

 

الدعم الميداني للزمالء/الزميالت في مركز الرعاية النهارية الخاص بكم  -

 من خالل تقديم األنشطة

التحدث إلى أصدقائكم ومعارفكم وفي مكان عملكم عن تحركات  -

تظام على التفاوض التي نقوم بها. يمكنكم العثور على المعلومات بان

يمكنكم هنا . mehr.de-braucht-www.mehrصفحة حملتنا 

 أيًضا التسجيل كداعم/داعمة لحملة التفاوض الخاصة بنا

مخاطبة المسؤولين السياسيين في البرلمانات على مستوى المحليات  -

على سبيل المثال، يمكنكم سؤال والواليات وعلى المستوى االتحادي. 

 رئيس/رئيسة البلدية عما ينوي/تنوي تقديمه على وجه التحديد.

كلما كان الدعم العام أفضل، زادت احتمالية التوصل إلى اتفاق تفاوضي 

جماعي لصالح طفلكم ولصالح موظفينا. نحن نريد تحسين الظروف في مراكز 

في مرافقة طفلكم بكل الحب الرعاية النهارية حتى نتمكن من االستمرار 

م وفقًا الحتياجاته الفردية طوال السنوات األولى من حياته.  وبشكل ُمصمَّ

 

 سوف نُواليكم بانتظام بآخر المستجدات بشأن المفاوضات.
 

 شكًرا جزيالً على دعمكم!

 الموظفون في مركز الرعاية النهارية الخاص بكم 

وفريق العمل االجتماعي بأكمله.

 2022فبراير 

http://www.mehr-braucht-mehr.de/

