
 

 2202جولة المفاوضات الجماعية بشأن الخدمات االجتماعية والتعليمية لعام 

 
 اآلباء واألمهات األعزاء!

 

في رسالتنا المعلوماتية األخيرة لآلباء واألمهات، أبلغناكم أن جهات العمل قد رفضت 

مطالب الموظفين بشأن تخفيف األعباء والمزيد من الوقت للعمل بهدوء وللتمكن من 

 رعاية األطفال بشكل جيد. كما أنها ترفض المطالب بشأن زيادة التقدير المادي. 

 

بدعوة  ver.diنظًرا ألن معظم وظائف العمل االجتماعي يشغلها النساء، فقد قامت 

 الموظفين إلى عمل إضرابات تحذيرية 

ومظاهرات من أجل لفت االنتباه إلى أوضاعهم الوظيفية، وذلك تزامنًا مع يوم المرأة 

 العالمي.  

 

ل في العديد زمي 22.000مارس فقط أكثر من  8وقد خرج إلى الشوارع خالل يوم 

من األماكن بجميع أنحاء ألمانيا وقاموا باإلضراب طلبًا للمزيد من التقدير لوظائف 

العمل االجتماعي. وكانت الفعاليات كبيرة جدًا في شتوتغارت، وهامبورغ، 

 ودورتموند، ودريسدن، وهانوفر، وكولونيا، ومانهايم، وماينز، وساربروكن.

 

وقد أعرب العديد من ممثلي اآلباء واألمهات عن تضامنهم ودعمهم لمخاوف 

الموظفين، وذلك من خالل إقامة بعض األنشطة في موقع الفعالية أو إبداء الرأي أو 

نشر المنشورات على وسائل التواصل االجتماعي. يجمعنا شاغل واحد، أال وهو العمل 

والتربية والرعاية خالل مرحلة الطفولة  معًا من أجل المزيد من الجودة في التعليم

 المبكرة.  

ب علينا أن نشرح بشكل أفضل للمسؤولين في البلديات ما نريده ولماذا تُعتبر  ويتوجَّ

مطالبنا، بشأن المزيد من الوقت لألطفال وتخفيف األعباء عن الموظفين وتقدير 

   العمل، ذات أهمية كبيرة.

 

 ة موجهة من اآلباء واألمهات.لهذا نرجو منكم مشاركتنا في حمل

 

 

إن رؤساء البلديات هم األقدر على التأثير على جهات التفاوض التابعة لجهات العمل 

البلدية. ويتمتعون باتصال مباشر مع زمالئهم وزميالتهم الذين يجرون المفاوضات. 

بمكان لذلك ينبغي عليكم، كآباء وأمهات، أن تتحدثوا مباشرةً إلى رئيس/رئيسة البلدية 

إقامتكم وتوضحوا له/لها لماذا يُعتبر العمل في مراكز الرعاية النهارية وعمل اليوم 

 الكامل مهًما بالنسبة لكم وما الذي تتمنوه ألطفالكم.

 

  

 

   

سينقلكم رمز االستجابة السريعة هذا إلى خطاب نموذجي يمكنكم إرساله إلى رئيس 

 ناتكم الشخصية. البلدية "بنقرة" واحدة فقط بعد إدخال بيا

 

وبالطبع يمكنكم أيًضا دعم الزمالء والزميالت الذين يعملون في مركز الرعاية 

النهارية الخاص بطفلكم من خالل تقديم األنشطة والتسجيل كمؤيد/مؤيدة على صفحة 

 (.  mehr-braucht-mehr.deحملتنا )

 

اآلباء واألمهات األعزاء، معًا نستطيع أن نعمل من أجل تحقيق ظروف أفضل 

في مراكز الرعاية النهارية وعمل اليوم الكامل. وهذا يعود بالنفع على الجميع، 

 أنتم وأطفالكم والعاملين في مجال الخدمات االجتماعية والتعليمية.

 

 يسعدنا إطالعكم على آخر المستجدات بشأن المفاوضات. 
 

 شكًرا جزيالً على دعمكم 

 وتفهمكم! 

 الموظفون في مركز الرعاية النهارية الخاص بكم 

والعمل االجتماعي بأكمله  

 2022مارس 
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