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به همه والدین فرزندان
در مرکز های مهد های کودک یا کودکستان ها در برلین
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اطالعات و معلومات برای والدین در مورد تعطیلی مرکز های مهد های کودک یا کودکستان ها در برلین تا  14فبروری
 2021و معلومات در مورد حق مراقبت های اضطراری

آقایان یا خانم های عزیز  ،پدران و مادران عزیز ،

با توجه به ادامه سطح باالی ارقام اشخاص مبتال به مریضی یا هم عفونت ساری کرونا و نوعی جدید ویروس کرونا که به
وجود امده ،سنای برلین در  20ژانوری  2021تصمیم به بستن مرکز های مهد های کودک یا کودکستان ها در برلین گرفت.
استفاده آهسته یا هم کم اما به شکل دوامدار ازپیشکش مراقبت های اضطراری ،وضع مقررات گسترده تر با توجه به هدف
مهار ساختن یا هم از بین بردن بیماری همه گیر را ضروری کرده است.
اداره یا هم دفتر سنا برای آموزش  ،جوانان و خانواده از تأثیرات مقررات جدید بر وضعیت شخصی شما بسیار آگاه است.
شما و فرزندانتان چندین ماه است که مجبورید محدودیت های قابل توجهی را بپذیرید .با این وجود  ،مجدداً از شما می خواهیم
که فرزندان خود را تا آنجا که ممکن است با در نظر گرفتن اوضاع کلی اجتماعی فوق العاده خاص ،حتی االمکان مراقبت
کنید .فقط به این گونه یا هم از این شکل شما به کاهش انتشار بیماری ساری کرونا کمک می کنید و در نتیجه به خنثی سازی
ویروس کرونا کمک می کنید.
به طور خاص  ،موارد زیر توسط سنای برلین تصمیم گرفته شد:
 به منظور مهار ساختن یا هم کاهش تماس و از بین بردن این بیماری همه گیر کرونا ،مرکز های مهد های کودک
یا کودکستان ها در برلین  ،از  25ژانوری  ، 2021برای روزهای (لوک دون) بسته می شوند.
 از این مورخ در باال ذکر شده به بعد  ،تمام مرکز های مهد های کودک یا کودکستان ها در برلین برای دوره قفل
شده خدمات اضطراری ارائه می دهند.
 میانگین اشتغال مرکز های مهد های کودک یا کودکستان ها در برلین نباید از  ٪50بیشتر باشد.

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de
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مقررات دسترسی به مراقبت های اضطراری:

استفاده از مراقبت های اضطراری می توان در صورت های ذیر استفاده شود.
 نیاز مبرم به مراقبت از کودک وجود داردهمزمان
 فعالیت حرفه ای والدین (همچنین در خانه) در لیست وظایف مربوط به وظایف مربوط به سیستم (لیست  )KRITISثبتشده است.

نسخه فعلی این لیست را می توانید در  /https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/kitaپیدا کنید.
عالوه بر این  ،فرزندان والدین تنها و کودکان دارای معلولیت نیز باید بتوانند از مراقبت های اضطراری استفاده کنند .یک
نیاز مراقبت فوق العاده فوری در اینجا کافی است.

با جزئیات:
یک نیاز فوق العاده فوری به مراقبت می تواند به دالیل حرفه ای یا خصوصی باشد .این تقاضای مراقبت از کودک می تواند
تقاضای برای مراقبت یک روزه باشد یا هم تقاضای برای مراقبت مداوم یا منظم باشد.
لطفا ً از نزدیک با مرجع مربوطه مرکز مهد کودک یا کودکستان خود به تماس شوید و این را هماهنگ سازید و بررسی کنید
که آیا امکان مراقبت از کودک شما در خانه حتی به صورت روزانه وجود دارد یا خیر .لطفا ً در تماس مستقیم با مرکز مهد
کودک یا کودکستان خود  ،به دنبال راه حل هایی باشید که هدف از کاهش تماس به معنای مراقبت های اضطراری یا استفاده
محدود از پیشنهاد مهد های کودک یا کودکستان ها را در نظر بگیرد.
موسسه شما موظف است بیش از میانگین  ٪50از کودکان در مجموع را مراقبت نکند .موسسه شما ممکن است در حال
حاضر پرسنل کافی در دسترس نداشته باشد .برای تأمین نیاز فوق العاده ثبت شده به مراقبت در این شرایط  ،ممکن است
مرکز شما به شما پاسخ دهد و با مشورت با شما  ،به دنبال مدلهای جایگزین مراقبت  ،به عنوان مثال به صورت روزانه و /
یا هفتگی باشید .لطفا ً از مهدکودک خود به بهترین نحو حمایت کنید و درک کنید که با شروع مقررات جدید از  25ژانوری
 ، 2021برخی موارد هنوز اجرا نشده اند.
اگر سواالت دیگری دارید که نمی توانید با مهد کودک یا کودکستان خود روشن کنید  ،خط تلفن ویژه اداره یا دفتر سنا برای
آموزش و پرورش جوانان و خانوده بخش مراقبت از کودک در روز های کاری از ساعت  9صبح تا  1بعد از ظهر با شماره
 030-90227 6600در دسترس شما است و می توانید به تماس شوید و سواالت و مشکل خود را مطرح بسازید.
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گزینه های دیگری یا هم راه حل هایی دیگری برای والدین بدون دسترسی به مراقبت های اضطراری:
اگر به دلیل معیارهای توضیح داده شده در باال به خدمات اضطراری دسترسی ندارید  ،ما می خواهیم به مقررات زیر اشاره
کنیم و به شما معلومات بدهیم:

 .1استفاده از پول بیماری کودک مطابق با ماده  45پراگراف  2a SGB Vقانون
اگر طبق معیارهای ذکر شده در باال مجاز به استفاده از مراقبت های اضطراری نباشید یعنی اگر به دلیل دالیل قبال یاداوری
شده نمی توانید از مراقبت اضطاری استفاده نمایید  ،شما میتوانید از گزینه دریافت پول بیماری کودکان برخورداد شوید و از
این چانس و مزایا استفاده نمایید.
ازشروع مورخ  5ژانوری  2021تا به حال ،این مورد نه تنها در صورت بیماری فرزند شما  ،بلکه در صورت که نیاز به
مراقبت از کودک در خانه به دلیل بیماری همه گیر یا هم کرونا باشد  ،قابل استفاده است .این می تواند به عنوان مثال در
حاالت زیر باشد ،وقتی که
 مرکز مهد کودک شما بسته است ، فرزند شما باید در قرنطینه باشد یا شما بر اساس یک توصیه رسمی از کودک خود در خانه مراقبت می کنید.در همین زمان  ،حداکثر مدت زمان استفاده از مزایای یا هم این چانس برای کسانی که دارای بیمه درمانی قانونی هستند از
 10به  20روز کاری برای هر پدر و مادر در سال  2021و از  20به  40روز کاری برای والدین تنها افزایش می یابد.
درخواست برای استفاده از این مزایای یا هم چانس استفاده از پول بیماری کودک باید به شرکت بیمه درمانی مربوطه ارسال
شود .در آنجا فرم های مربوطه را نیز پیدا خواهید کرد .همچنین ممکن است شرکت بیمه سالمتی از شما بخواهد گواهی مهد
کودک یا هم کودکستان خود را ارائه دهید .یک نمونه مربوط به این نامه پیوست شده است.
ما از مراکز مراقبت روزانه خواستیم که در صورت لزوم این گواهی را برای شما صادر کنند و با شما همکاری نمایند.

 .2ادعای جبران خسارت مطابق به ماده §  56 1a IfSGقانون
بعالوه موارد قبال یادآوری شده  ،در موارد خاص شما می توانید جبران از دست دادن درآمد خود را مطابق با ماده 1( 56
الف) قانون حفاظت از عفونت ( )IfSGدریافت کنید .برای بر جا اوردن نیازهای این امر  ،شما نیاز دارید از جمله شرایط زیر
را براورده بسازید ،و این موارد یا هم شرایط در زیر یاداوری شده است.
 تعطیل رسمی مهد کودک یا کودکستان کودک شما برای جلوگیری از شیوع عفونت ها یا بیماری های واگیر وجوددارد یا ورود به آن یعنی به مهد کودک یا هم کودکستان کودک شما در قانون حمایت از عفونت ممنوع است
 شما گزینه معقول دیگری برای مراقبت از کودک خود نداریداگر نیاز است تا مراقبت باید توسط فرد شاغل یعنی کسی که وظیفه دارد در طول مدت تعطیل مهد کودک یا همکودکستان انجام شود و
 -این منجر به از دست دادن درآمد می شود.
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اطالعات بیشتر در مورد این ادعای جبران خسارت را می توانید از طریق اینترنت در اینجا بیابید:
https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulverbindung/artikel.935438.
php
استفاره از این پیشکش یا هم چانس تحت  IfSGنمی تواند همزمان با استفاده از پیشکش یا هم چانس گرفتن پول بیماری کودک
انجام شود .برای مراقبت های ناشی از تعطیلی قبل از  5ژانوری  ، 2021هیچ گونه هزینه بیماری کودک با توجه به ماده 45
 SGB Vدریافت نمی کند  ،اما جبران خسارت طبق ماده  56بند  a If If SG1امکان پذیر است.

هزینه های غذا
برخالف بیشتر ایالت های فدرال  ،هزینه ای برای مرکز های مهد های کودک یا کودکستان ها در برلین اضافه نشده است
یعنی باال نرفته است .به عنوان یک قاعده  ،مطابق با ماده  3پراگراف ( )5قانون مشارکت در هزینه های مراقبت های روزانه
( ، )TKBGشما فقط باید در هزینه های موجود برای مصارف غذا ظهر در مرکز های مهد های کودک یا کودکستان ها در
برلین با مبلغ  23یورو در ماه مشارکت کنید.
هزینه تأمین هزینه یا هم مصارف غذا در روزهای تعطیلی منظم در مهد های کودک یا هم کودکستان ها و همچنان در هنگام
بیمار بودن کودک با وجود استفاده نکردن از خدمات مراقبت و پذیرایی در مهد کودک یا هم کودکستان باز هم پرداخت می
شود .این امر در حال حاضر یا هم فعال در مورد تعطیالت فعلی و یا هم عملیات اضطراری که اکنون انجام شده قابل عمل
می باشد .این تعهد یا هم امر فقط در موارد خاص قابل لغو است  ،مانند اینکه مهد های کودک یا هم کودکستان ها برای مدت
طوالنی تری تعطیل هستند .در این حالت یا هم در این نوع وضعیت این امر دیگر قابل اجرا نمیباشد  ،و این هنوز در ماه
ژانوری چنین نیست یعنی شما مکلف هستید تا پول هزینه های غذا را تا حال به شکل عادی و همیشه گی بپردازید.
بنابراین  ،شما در ابتدا یعنی تا هنوز موظف و مکلف به پرداخت پول هزینه های غذا در مهد کودک یا هم کودکستان کودک
خود هستید .اگر به دلیل پیشرفت های آینده تغییراتی در این مورد بیایید و یا هم ایجاد شود  ،ما بالفاصله یعنی به زودترین
فرصت به شما اطالع خواهیم داد و شما را مطلع خواهین ساخت.

شما میتوانید این اطالعات برای والدین را  ،به زودی به چندین زبان  ،در وب سایت اداره یا هم دفتر سنا برای آموزش ،
جوانان و خانواده با لینک ویب سایت زیر دریافت نمایید یا هم قابل یافت می باشد:
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/stufeweise-oeffnung-kita-und/kugtagespflege
سرانجام  ،ما از حمایت و صبر شما در شرایطی که مطالبات زیادی را از همه افراد درگیر می خواهد متشکریم .به امید این
که سالم بمانید!
با احترام
از طرف
هولگر شولزه
رئیس خانواده و آموزش های دوران کودکی

