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 کودک یماریب پولدر مورد کننده یا هم اطالعات جدید  لیاطالعات تکم

 ز،یعز نیوالد
 ، زیعز یها و خانم انیآقا

، حق میباشد اجرا به بعد قابل  لیرپآ 23 تاریخ که ازیا هم بیماری های ساری از عفونت  جلوگیریقانون  به تصویب رسیدنبا 

حق رخصتی یا هم تعطیل گرفتن  این به این معنی میباشد که شود. یم دیتمد 2021سال  یکودکان برا یماریاز بپولی  یمند بهره

بود از این به بعد این حق رخصتی یا  نیهر والد یروز برا 20تان که قبال عبارت از کودک  یماریب از مرجع کاری شما به دلیل

به  نیو بنابرامبدل شده است روز  30 رای هر یک از والدین بهب تانکودک  یماریب هم تعطیل گرفتن از مرجع کاری شما به دلیل

این به این معنی میباشد بعد از این هر یک از والدین حق  .ابدی یم شیهر کودک افزا یارب نیوالدهر دو   نیوالد یروز برا 60

ک که یعنی فقط یتنها  نیوالد یبرا روز در یک سال  رخصتی یا هم تعطیل بگیرند. 30دارد برای بیماری هر طفل خود الی 

برای والدین که شود.  یدو برابر مدر یک سال روز  60به  30استحقاق هر فرزند از  زینشخص هستند یعنی تنها مادر یا هم پدر 

و در سال اجازه رخصت یا هم تعطیل گرفتن موجود میباشد روز  65حداکثر  نیوالداین  یاگر چند فرزند وجود داشته باشد ، برا

اظافه می شود و روز  130به حداکثر هستند یعنی فقط مادر یا هم پدر این حق تعطیل گرفتن یا هم رخصت تنها که  نیوالد یبرا
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 لیبه دل نی، بلکه همچن دیان برخوردار هستت کودک یماریب یاینه تنها از مزا ریهمه گ یماریب لیاست به دل ماریاگر کودک شما ب

، مراقبت از کودک در خانه مورد  نهیدر مراقبت از کودکان در قرنط ای ویروس کرونا یماریب لیبودن مهد کودک به دل لیتعط

هدف از این این میباشد که شما میتوانید از مزایایی پول برای بیماری کودک تان نه تنها وقت استفاده کنید وقت که است.  ازین

همچنان وقت که مهد کودک یا هم مرکز مراقبت روزانه شما به دلیل گسترش مریضی کودک یا هم طفل تان بیمار است بلکه 

 هیاصوالً اگر به دنبال توص ساری کرونا تعطیل یا هم رخصت باشد یا هم کودکان در قرنطین باشند و مراقبت در خانه نیاز باشد.

کودکان  یماریب یایاز مزا زیهستند ن یاراضطر یکه تحت مراقبت ها یما در خانه از فرزندان خود مراقبت کنند ، کسان

خالص از دست رفته یا هم معاش درصد از دستمزد  90کودک تا  یماریبپول  یای، مزا تا حال کهشوند. مانند  یبرخوردار م

 است.

فرم . در آنجا دیده یخود ارائه م یا هم بیمه صحی  سالمت مهیکودک را به شرکت ب یماریبپول برای  یایدرخواست مزا شما

مهد  یاز شما بخواهد گواه ی یا هم بیمه صحیسالمت مهیممکن است شرکت ب نیکرد. همچن دیخواه دایپ زیمربوطه را ن یها

 میروزانه خواست مراقبتشود. ما از مراکز  یم مهیضمدر پایان  وستینمونه مربوطه به عنوان پ کی. دیکودک خود را ارائه ده

 شما صادر کنند. یرا برایا هم سند  یگواه نیکه در صورت لزوم ا

 :دیکن دایپ نجایکودک را در ا یماریب پول  یایدر مورد مزا شتریاطالعات ب دیتوان یم

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-endungen-zu-kind Krankentagen-und-zum-
kinderkrankengeld-164976 

( 1a) 56مطابق با ماده  دیتوان ی( ، منه دولتی یشده خصوص مهیشخص ب کی)به عنوان مثال به عنوان  دیستین طیواجد شرا اگر

 .دی( ، درخواست جبران خسارت کنIfSGقانون حفاظت از عفونت )

 :کنید افتیدر نجایدر ا شتریب اطالعاتدر این مورد میتوانید 

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

آموزش ، جوانان و  یاداره سنا برادفتر ، شماره تلفن  ه باشید یا هم برای معلوماتداشتاگر  تی کهسواالبرای هر ان گونه 

صبح تا  9از ساعت  یهر روز کار در  6600 90227-030این شماره  قیاز طر دیتوان یخانواده همچنان در دسترس است. م

 .به تماس شوید و سواالتی خود را مطرح بسازیدبعد از ظهر به آنها  1
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