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Berlin kreşlerindeki tüm
çocukların ebeveynlerine

–

06. Mayıs 2021
–

Genişletilmiş çocuk hastalık parası ilgili ek bilgiler
Sevgili ebeveynler,
sayın bayanlar, sayın beyler,
23 Nisan'da yürürlüğe giren Enfeksiyon Koruma Yasasında yapılan değişiklikle, çocukların hastalık
parası alma hakkı 2021 için yeniden genişletilecek. Çocuk hastalık parası alma hakkı, ebeveyn ve
çocuk başına 20 günden 30 güne, dolayısıyla ebeveyn çiftler için çocuk başına 60 güne çıkar. Tek
başına çocuk yetiştirenler için de çocuk başına olan hakkı 30'dan 60 güne iki katına çıkar. Birden
fazla çocuk varsa, ebeveyn başına en fazla 65 gün ve tek yetiştirenler için en fazla 130 gün
geçerlidir.
–

Pandemi nedeniyle genişletişmiş çocuk hastalık parası alma hakkına yalnızca çocuğunuzun hasta
durumunda değil, aynı zamanda pandemi nedeniyle kreşin kapalı olması veya münferit kreş
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gruplarının karantinada olması nedeniyle evde çocuk bakımı gerekiyorsa da sahipsiniz. Genel
olarak, acil bakım hakkına sahip olanlar, bizim tavsiyemize uyarak çocuklarına evde bakmaları
durumunda da çocuk hastalık parası alma hakkına sahiptir. Daha önce olduğu gibi, çocuk hastalık
parası, düşmüş olan net maaşın yüzde 90'ına kadar çıkıyor.
Çocuk hastalık parası müracaatını, sağlık sigorta müesessinizde baş vurmalısınız. Gerekli olan
başvuru formları oradan temin edebilirisiniz. Gerektiğinde, sağlık sigorta müesessiniz kreşinizden
bir belge sunmanızı da isteyebilir. Bunun ilgili bir numune belgesi eklenmiştir. İhtiyaç olunca, bizim tarafımızdan kreşlerden size bu belgeyi vermelerini istenildi.
Genişletilmiş çocuk hasta parası ilgili daha fazla bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zumkinderkrankengeld-164976

Bunun ilgili hakkınız yoksa (örn. Özel sigortalı olarak), alternatif olarak Bölüm 56 (1a) Enfeksiyon
Koruma Yasasına dayanarak (IfSG) tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Daha fazla bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulabılirsiniz:
https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschliessung/artikel.935438.php

Herhangi bir sorunuz varsa, Senato Eğitim, Gençlik ve Aile İdaresinin ebeveyn yardım hattı hala
hizmetinizde. Hattı, her iş günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında 030 90227 6600 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,
Holger Schulze
Aile ve Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı

