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إلى جميع آولياء األطفال في مراكز الرعاية
النهارية/الروضة في برلين

التاري خ06.05.2021 :

معلومات تكميلية عن إعانة مرض الطفل الموسعة
السيدات والسادة المحترمين ،الوالدين األعزاء،
–

مع تعديل قانون الحماية من العدوى الذي دخل حيز التنفيذ في  32أبريل/نيسان ،سيتم تمديد استحقاق إعانة المرض لألطفال
مرة أخرى لعام  .3232يزيد استحقاق إعانة مرض الطفل من  32يوما لكل والد وطفل إلى  22يوما  ،وبالتالي إلى  02يوما
لكل طفل للوالدين .بالنسبة للوالدين الوحيدين أيضا ،يتضاعف االستحقاق لكل طفل من  22إلى  02يوما .في حالة وجود
العديد من األطفال ،يتم تطبيق  06يوما كحد أقصى لكل والد ،و  222يوما كحد أقصى للوالد الوحيد.
ال يحق لك فقط الحصول على إعانة مرض األطفال الموسعة بسبب الوباء إذا كان طفلك مريضا ،ولكن أيضا إذا كانت رعاية
األطفال في المنزل مطلوبة و البديل له ألن مركز الرعاية النهارية/الروضة مغلقه بسبب الوباء أو مجموعات الرعاية
النهارية الفردية في الحجر الصحي .من حيث المبدأ  ،يحق أيضا لمن يحق لهم الحصول على الرعاية الطارئة الحصول على
مخصصات مرض األطفال إذا قاموا برعاية أطفالهم في المنزل  ،وفقا لتوصيتنا .كما في السابق ،تصل إعانة مرض األطفال
إلى حد ما يصل إلى  02في المائة من صافي أجور العمل المفقودة.
يجب عليكم تقديم طلب الحصول على مخصصات مرض األطفال إلى شركة التأمين الصحي الخاصة بكم .ستجدون هناك
أيضا نماذج الطلبات المطلوبة ذات الصلة .قد تطلب منكم شركة التأمين الصحي أيضا تقديم شهادة من مركز الرعاية
النهارية /الروضة الخاص بكم .ألجل هذا تم إرفاق عينة مقابلة كملحق .و قد طلبنا من مراكز الرعاية النهارية /دور الروضة
إصدار هذه الشهادة لكم إذا لزم األمر.
–

يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول اإلعانة الموسعة لمرض األطفال على الرابط التالي :
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zumkinderkrankengeld-164976
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إذا لم تكن مؤهال (كشخص مؤمن عليه على سبيل المثال)  ،فيمكنكم بدال من ذلك تقديم مطالبة بالتعويض وفقا للمادة )2( 60
من قانون الحماية من العدوى).(IfSG
يمكنم العثور على مزيد من المعلومات حول ذلك على الرابط أدناه :
https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschliessung/artikel.935438.php

إذا كان لديكم أي أسئلة  ،فال يزال الخط الساخن للوالدين التابع إلدارة التعليم والشباب واألسرة في مجلس الشيوخ متاحا
لكم .و يمكنكم التواصل إليهم على الرقم 939-096672299-كل يوم دوام من الساعة  0صباحا حتى الساعة  1ظهرا.
تفضلوا بقبول التحيات الطيبه
بالنيابة:
هولجر شولز
رئيس قسم تعليم األسرة والطفولة المبكرة

