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 فبروری 14تا  نیدر برلیا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز  یلیدر مورد تعط نیوالدو معلومات برای اطالعات 

 یاضطرار یحق مراقبت ها معلومات در مورد و 2021

 

 ، زیعز انو مادر ان، پدر زیعزهای خانم  ای یانآقا

 

که به کرونا  روسیوجدید  یو نوعساری کرونا عفونت ارقام اشخاص مبتال به مریضی یا هم  یبا توجه به ادامه سطح باال

گرفت.  نیدر برلیا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز به بستن  میتصم 2021 ریژانو 20در  نیبرل ی، سناوجود امده

، وضع مقررات گسترده تر با توجه به هدف اضطراری یمراقبت ها پیشکشازبه شکل دوامدار اما  یا هم کم  استفاده آهسته

 کرده است. یرا ضرور ریهمه گ یماریب ساختن یا هم از بین بردن مهار

آگاه است.  اریشما بس یشخص تیبر وضع دیمقررات جد راتیآموزش ، جوانان و خانواده از تأث یا هم دفتر سنا برای اداره

 میخواه یوجود ، مجدداً از شما م نی. با ادیریرا بپذ یقابل توجه یها تیمحدود دیماه است که مجبور نیشما و فرزندانتان چند

االمکان مراقبت  ی، حتخاصفوق العاده  یاجتماع یاوضاع کل رفتنکه فرزندان خود را تا آنجا که ممکن است با در نظر گ

 یساز یبه خنث جهیو در نت دیکن یکمک مانتشار بیماری ساری کرونا شما به کاهش  فقط به این گونه یا هم از این شکل. دیکن

 .دیکن یکرونا کمک م روسیو

 گرفته شد: میتصم نیبرل یتوسط سنا ریبه طور خاص ، موارد ز

 کودک های مهد های مرکز ، کرونا ریهمه گ یماریب ساختن یا هم کاهش تماس و از بین بردن این  به منظور مهار

 شوند. یبسته م )لوک دون( یروزها یبرا،  2021 ریژانو 25، از  نیدر برلیا کودکستان ها 

 دوره قفل  یبرا نیدر برلیا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز ، تمام مورخ در باال ذکر شده به بعد  نیاز ا

 دهند. یارائه م یشده خدمات اضطرار

 باشد. شتری٪ ب50از  دینبا نیدر برلیا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز اشتغال  نیانگیم 
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 :یاضطرار یبه مراقبت ها یمقررات دسترس

 

 شود. استفاده های ذیر توان در صورت یممراقبت های اضطراری  استفاده از 

 وجود دارداز کودک مبرم به مراقبت  ازین -

 همزمان

( ثبت KRITIS ستی)ل ستمیمربوط به س فیمربوط به وظاوظایف  ستیدر خانه( در ل نی)همچن نیوالد یحرفه ا تیفعال -

 شده است.

 

 .دیکن دایپ /https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/kitaدر  دیتوان یرا م ستیل نیا ینسخه فعل

 کیاستفاده کنند.  یاضطرار یبتوانند از مراقبت ها دیبا زین تیمعلول یتنها و کودکان دارا نی، فرزندان والد نیعالوه بر ا

 است. یکاف نجایدر ا یفوق العاده فورمراقبت  ازین

 

 :اتیبا جزئ

تواند  یم تقاضای مراقبت از کودک نیباشد. ا یخصوص ای یحرفه ا لیتواند به دال یبه مراقبت م یفوق العاده فور ازین کی

 منظم باشد. ایمداوم  برای مراقبت یتقاضا هم ای ه باشدروز کی برای مراقبت یتقاضا

 دیکن یو بررسسازید هماهنگ به تماس شوید و این را خود یا کودکستان مرکز مهد کودک رجع مربوطه با م کیلطفاً از نزد

مرکز مهد با  می. لطفاً در تماس مستقریخ ایبه صورت روزانه وجود دارد  یدر خانه حت شماامکان مراقبت از کودک  ایکه آ
 تفادهاس ای اضطراری یمراقبت ها یکه هدف از کاهش تماس به معنا دیباش ییها ، به دنبال راه حل خودیا کودکستان کودک 

 .ردیرا در نظر بگهای کودک یا کودکستان ها مهد  شنهادیمحدود از پ

مراقبت نکند. موسسه شما ممکن است در حال  در مجموع را ٪ از کودکان50 نیانگیاز م شیموسسه شما موظف است ب

، ممکن است  طیشرا نیفوق العاده ثبت شده به مراقبت در ا ازین نیتأم یدر دسترس نداشته باشد. برا یحاضر پرسنل کاف

مراقبت ، به عنوان مثال به صورت روزانه و /  نیگزیاج یمرکز شما به شما پاسخ دهد و با مشورت با شما ، به دنبال مدلها

 ریژانو 25از  دیجدکه با شروع مقررات  دیو درک کن دیکن تینحو حما نی. لطفاً از مهدکودک خود به بهتردیباش یهفتگ ای

 موارد هنوز اجرا نشده اند. ی، برخ 2021

اداره یا دفتر سنا برای  ژهی، خط تلفن و دیخود روشن کن یا کودکستان با مهد کودک دیتوان یکه نم دیدار یگریدسواالت اگر 

ا شماره بعد از ظهر ب 1صبح تا  9ساعت  های کاری از روزدر  مراقبت از کودکو خانوده بخش آموزش و پرورش جوانان 

 .سازیدبو می توانید به تماس شوید و سواالت و مشکل خود را مطرح  در دسترس شما است 6600 030-90227

 

 

 

 



 
— 3 —   

 
  

 

 :یاضطرار یبه مراقبت ها یبدون دسترس نیوالد یبرادیگری یا هم راه حل هایی دیگری  یها نهیگز

اشاره  ریبه مقررات ز میخواه ی، ما م دیندار یدسترس یداده شده در باال به خدمات اضطرار حیتوض یارهایمع لیاگر به دل

 :و به شما معلومات بدهیم میکن

 

 قانون 2a SGB Vپراگراف    45 ماده کودک مطابق با یماریب استفاده از پول. 1

یعنی اگر به دلیل دالیل قبال یاداوری  دینباش یاضطرار یذکر شده در باال مجاز به استفاده از مراقبت ها یارهایطبق مع اگر

برخورداد شوید و از کودکان  یماریبپول  افتیدر نهیگزشما میتوانید از ،  شده نمی توانید از مراقبت اضطاری استفاده نمایید

 استفاده نمایید. ایمزااین چانس و 

به  ازینکه فرزند شما ، بلکه در صورت  یماریمورد نه تنها در صورت ب نی، اتا به حال 2021ری ژانو 5 شروع مورخاز

در تواند به عنوان مثال  یم نی، قابل استفاده است. ا یا هم کرونا باشد ریهمه گ یماریب لیمراقبت از کودک در خانه به دل

 ، وقتی کهباشدحاالت زیر 

 مرکز مهد کودک شما بسته است ، -

 ایباشد  نهیدر قرنط دیفرزند شما با -

 .دیکن یاز کودک خود در خانه مراقبت م یرسم هیتوص کیشما بر اساس  -

هستند از  یقانون یدرمان مهیب یکه دارا یکسان یبرا ی یا هم این چانسایمزااستفاده از ن زمان ، حداکثر مدت زمان یدر هم

. ابدی یم شیتنها افزا نیوالد یبرا کاری روز 40به  20و از  2021هر پدر و مادر در سال  یبرا یروز کار 20به  10

مربوطه ارسال  یدرمان مهیبه شرکت ب دیکودک با یماریبیا هم چانس استفاده از پول  یایمزابرای استفاده از این درخواست 

مهد  یاز شما بخواهد گواه یسالمت مهیممکن است شرکت ب نیکرد. همچن دیخواه دایپ زیمربوطه را ن یآنجا فرم ها رشود. د

 شده است. وستینامه پ نینمونه مربوط به ا کی. دیخود را ارائه دهیا هم کودکستان کودک 

 .و با شما همکاری نمایند شما صادر کنند یرا برا یگواه نیکه در صورت لزوم ا میاز مراکز مراقبت روزانه خواست ما

 

 قانون 1a IfSG 56§  به ماده جبران خسارت مطابق ی. ادعا2

 1) 56 مادهرا مطابق با  خود جبران از دست دادن درآمد دیتوان یمشما ، در موارد خاص شده  یادآوریموارد قبال  بعالوه
شرایط زیر از جمله  شما نیاز دارید امر ، نیا یازهاینبرای بر جا اوردن . دیکن افتی( درIfSGالف( قانون حفاظت از عفونت )

 یاداوری شده است. و این موارد  یا هم شرایط در زیر، را براورده بسازید

وجود  ریواگ یها یماریب ایعفونت ها  وعیاز ش یریجلوگ یبرایا کودکستان کودک شما مهد کودک  یرسم لیتعط -

 از عفونت ممنوع است تیدر قانون حمایعنی به مهد کودک یا هم کودکستان کودک شما ورود به آن  ایدارد 

 دیخود نداراز کودک معقول دیگری برای مراقبت   نهیگزشما  -

مهد کودک یا هم  لیدر طول مدت تعطیعنی کسی که وظیفه دارد  توسط فرد شاغل  دیمراقبت با اگر نیاز است تا-

 انجام شود وکودکستان 

 شود. یمنجر به از دست دادن درآمد م نیا -
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 :دیابیب نجایدر ا نترنتیا قیاز طر دیتوان یجبران خسارت را م یادعا نیدر مورد ا شتریب اطالعات

https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulverbindung/artikel.935438.
php 

کودک  یماریباستفاده از پیشکش یا هم چانس گرفتن پول تواند همزمان با  ینم IfSGتحت استفاره از این پیشکش یا هم چانس 

 45 ماده کودک با توجه به یماریب نهیگونه هز چی، ه 2021 ریژانو 5از قبل  یلیاز تعط یناش یمراقبت ها یشود. برا انجام

SGB V 1بند  56 ماده کند ، اما جبران خسارت طبق ینم افتیدرa If If SG است. ریامکان پذ 

 

 

 

 

 غذا یها نهیهز

اضافه نشده است  نیدر برلیا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز  یبرا یا نهیفدرال ، هز یها التیا شتریب برخالف

روزانه  یمراقبت ها یها نهی( قانون مشارکت در هز5)پراگراف  3 مادهقاعده ، مطابق با  کی. به عنوان یعنی باال نرفته است

(TKBGشما فقط با ، )در یا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز برای مصارف غذا ظهر در موجود  یها نهیدر هز دی

 .دیماه مشارکت کن ورو دری 23با مبلغ  نیبرل

هنگام هم کودکستان ها و همچنان در  ایکودک های مهد در منظم  یلیتعط یدر روزهامصارف غذا  یا هم  نهیهز نیتأم نهیهز

 یپرداخت مدر مهد کودک یا هم کودکستان باز هم  ییرایاز خدمات مراقبت و پذ با وجود استفاده نکردن بودن کودک ماریب

عمل  قابل که اکنون انجام شده یاضطرار اتیعمل یا هم و فعلی تالیدر مورد تعطدر حال حاضر یا هم فعال امر  نیشود. ا

مدت  یها برایا هم کودکستان کودک های  مهد نکهی، مانند ا ستفقط در موارد خاص قابل لغو ا یا هم امر تعهد نید. اباش یم

هنوز در ماه و این ،  این امر دیگر قابل اجرا نمیباشد نوع وضعیتت یا هم در این حال نیا درهستند.  لیتعط یتر یطوالن

 .یعنی شما مکلف هستید تا پول هزینه های غذا را تا حال به شکل عادی و همیشه گی بپردازید ستین نیچن ریژانو

 کودکستان کودک غذا در مهد کودک یا هم یها نهیهز پولبه پرداخت  و مکلف هنوز موظفیعنی تا ، شما در ابتدا  نیبنابرا

یعنی به زودترین  شود ، ما بالفاصله جادیا در این مورد بیایید و یا هم یراتییتغ ندهیآ یها شرفتیپ لی. اگر به دلدیخود هست

 .و شما را مطلع خواهین ساخت داد میبه شما اطالع خواهفرصت 

 

آموزش ، اداره یا هم دفتر سنا برای  تیدر وب سازبان ،  نیبه چند یبه زود، را  نیوالد یاطالعات برا نیاشما میتوانید 

 :باشد یم افتیدریافت نمایید یا هم قابل  ریزبا لینک ویب سایت جوانان و خانواده 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/stufeweise-oeffnung-kita-und-
kugtagespflege/ 

به امید این . میخواهد متشکر یم ریرا از همه افراد درگ یادیکه مطالبات ز یطیو صبر شما در شرا تی، ما از حما سرانجام

 !بمانیدسالم که 

 احترام با
 طرف از

 زهشول هولگر
 یدوران کودک یخانواده و آموزش ها سیرئ


