
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
 
 

 

 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  Bernhard-Weiß-Str. 6  D-10178 Berlin 

Bernhard-Weiß-Str. 6 
10178 Berlin-Mitte 
 
u+ sAlexanderplatz 

  

 

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de 
 

   

    

 

 
 
 
 
Kính gửi  các cha mẹ tại các trường  mầm  non 
Berlin, 

Ngày  06.05.2021 

Thông tin bổ  sung về  tiền phụ thêm   cho trẻ bị 
bệnh   thêm  

 
 
 

  www.berlin.de\sen\bjf 

  
  
  
  
  

  
bệnh  
 
 

  
  

 
Các cha mẹ thân  mến,  
Với  việc  bổ sung thêm  về luật  bảo  hộ  bệnh  truyền nhiễm  có hiệu  lực  ngày 23 tháng 4 năm  
2021 thì quyền  xin tiền  cho trẻ bị bệnh  trong năm  2021 được  tăng  thêm.  Quyền  xin tiền  cho 
trẻ bị bệnh  tăng  từ  20 ngày cho cha hoặc  mẹ lên  thành  30 ngày và như  vậy  sẽ là 60 ngày mỗi  
trẻ cho cả 2 bố  mẹ trong năm. Đối  với  cha mẹ độc  thân  nuôi  con cũng được  tăng  gấp  đôi  từ  
30 ngày lên  thành 60 ngày.Đối  với  gia đình  nhiều  con cha mẹ có quyền  xin tối  đa  65 ngày mỗi  
người cha hoặc  mẹ, đối  với  cha mẹ độc  thân nuôi con  tối  đa  là 130 ngày.  
 
Quyền  làm  đơn  xin  tiền khi trẻ bị ốm  phụ thêm  trong thời  kỳ dịch bệnh  không  chỉ được  thực  
hiện  khi trẻ bị ốm  mà có thể  xin khi trẻ phải ở nhà vì trường  học đóng  cửa  vì lý do dịch bệnh  
hoặc  các nhóm nhỏ lẻ  trong trường  bị cách ly. Như  vậy  những  người  được  phép gửi  con trong 
thời  gian trông  trẻ khẩn  cấp  cũng có thể  làm  đơn  xin tiền  chăm  con bị bệnh  nếu  họ phải  ở 
nhà trông  con theo yêu  cầu  của trường.  Như  quy định  từ  trước  đến  nay tiền  chăm  con bị 
bệnh  sẽ lên  tới  90% lương  netto cho những  ngày  cha mẹ không  đi  làm. 
 
Quý vị có thể  nộp  đơn  xin tiền  chăm  con ốm  tại các công  ty bảo hiểm  y tế  của mình. Ở đây,  
quý vị cũng nhận  được  mẫu  đơn  tương  ứng. Các hãng  bảo hiểm  yêu  cầu  nộp  giấy  xác nhận  
của  trường  mầm  non. Mẫu  đơn  xin tiền  chúng tôi  có đính kèm ở đây.  Chúng  tôi  cũng đã  
thông  báo cho các trường  mầm  non về  việc  cung cấp  giấy  chứng  nhận  cho các cha mẹ nếu  họ 
cần.  
Quý vị có thể  tìm thấy  thêm  thông  tin  về  tiền  phụ thêm  chăm  con bị bệnh  tại đây : 
https://www.bmfsfj.de/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-
kinderkrankengeld-164976 
Nếu  quý vị không  thuộc  về  nhóm những  người  có quyền  xin tiền  này( ví dụ quý vị có bảo  hiểm  
tư  nhân) thì có thể  làm đơn  xin tiền  đền  bù thiệt hại theo điều  56 trích đoạn  1a luật  bảo hộ  
bệnh  truyền  nhiễm. 
Quý vị có thể  tìm thêm  thông  tin theo đường  link sau: 
https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschliessung/artikel.935438.php 
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Cơ quan quản lý thành phố  về  giáo dục, thanh thiếu  niên  và gia đình  có mở  đường  dây  nóng  
cho các bậc  cha mẹ nếu  có thắc  mắc. Quý vị có thể  liên  lạc với  chúng tôi  theo số  030- 
902276600 vào tất  cả các ngày làm  việc  trong tuần  từ  9 giờ  đến  13 giờ.  
 
Chào thân  ái  
Thay mặt  
Holger Schulze 
Trưởng  cơ  quan  gia đình  và giáo dục. 
 


