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 فبروری 14تا  نيدر برليا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز  یليدر مورد تعط نيوالدو معلومات برای اطالعات 
  یاضطرار یحق مراقبت ها معلومات در مورد و 2021

  ، زيعز انو مادر ان، پدر زيعزهای خانم  اي يانآقا

که به کرونا  روسيوجديد  یو نوعساری کرونا عفونت ارقام اشخاص مبتال به مريضی يا هم  یبا توجه به ادامه سطح باال
گرفت.  نيدر برليا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز به بستن  ميتصم 2021 ریژانو 20در  نيبرل ی، سناوجود امده

، وضع مقررات گسترده تر با توجه به هدف اضطراری یمراقبت ها پيشکشازبه شکل دوامدار اما  يا هم کم  استفاده آهسته
  کرده است. یرا ضرور ريهمه گ یماريب ساختن يا هم از بين بردن مهار

آگاه است.  اريشما بس یشخص تيبر وضع ديمقررات جد راتيآموزش ، جوانان و خانواده از تأث يا هم دفتر سنا برای اداره
 ميخواه یوجود ، مجدداً از شما م ني. با اديريرا بپذ یقابل توجه یها تيمحدود ديماه است که مجبور نيشما 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 جهيو در نت ديکن یکمک مانتشار بيماری ساری کرونا شما به کاهش  فقط به اين گونه يا هم از اين شکل. ديکن
  .ديکن یکرونا کمک م روسيو

  گرفته شد: ميتصم نيبرل یتوسط سنا ريبه طور خاص ، موارد ز

 کودک های مهد های مرکز ، کرونا ريهمه گ یماريب ساختن يا هم کاهش تماس و از بين بردن اين  به منظور مهار
  شوند. یبسته م (لوک دون) یروزها یبرا،  2021 ریژانو 25، از  نيدر برليا کودکستان ها 

 دوره قفل  یبرا نيدر برليا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز ، تمام مورخ در باال ذکر شده به بعد  نياز ا
  دهند. یارائه م یشده خدمات اضطرار

 باشد. شتري٪ ب50از  دينبا نيدر برليا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز اشتغال  نيانگيم  
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  :یاضطرار یبه مراقبت ها یمقررات دسترس

  

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

 وجود دارداز کودک مبرم به مراقبت  ازين -

 همزمان

) ثبت KRITIS ستي(ل ستميمربوط به س فيمربوط به وظاوظايف  ستيدر خانه) در ل ني(همچن نيوالد یحرفه ا تيفعال -
  شده است.

  

  .ديکن دايپ /https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/kitaدر  ديتوان یرا م ستيل نيا ینسخه فعل

 کياستفاده کنند.  یاضطرار یبتوانند از مراقبت ها ديبا زين تيمعلول یتنها و کودکان دارا ني، فرزندان والد نيعالوه بر ا
  است. یکاف نجايدر ا یفوق العاده فورمراقبت  ازين

  

  :اتيبا جزئ

تواند  یم تقاضای مراقبت از کودک نيباشد. ا یخصوص اي یحرفه ا ليتواند به دال یبه مراقبت م یفوق العاده فور ازين کي
  منظم باشد. ايمداوم  برای مراقبت یتقاضا هم اي ه باشدروز کي برای مراقبت یتقاضا

 ديکن یو بررسسازيد هماهنگ به تماس شويد و اين را خود يا کودکستان مرکز مهد کودک رجع مربوطه با م کيلطفاً از نزد
مرکز مهد با  مي. لطفاً در تماس مستقريخ ايبه صورت روزانه وجود دارد  یدر خانه حت شماامکان مراقبت از کودک  ايکه آ

 تفادهاس اي اضطراری یمراقبت ها یکه هدف از کاهش تماس به معنا ديباش يیها ، به دنبال راه حل خوديا کودکستان کودک 
  .رديرا در نظر بگهای کودک يا کودکستان ها مهد  شنهاديمحدود از پ

مراقبت نکند. موسسه شما ممکن است در حال  در مجموع را ٪ از کودکان50 نيانگياز م شيموسسه شما موظف است ب
، ممکن است  طيشرا نيفوق العاده ثبت شده به مراقبت در ا ازين نيتأم یدر دسترس نداشته باشد. برا یحاضر پرسنل کاف

مراقبت ، به عنوان مثال به صورت روزانه و /  نيگزياج یمرکز شما به شما پاسخ دهد و با مشورت با شما ، به دنبال مدلها
 ریژانو 25از  ديجدکه با شروع مقررات  ديو درک کن ديکن تينحو حما ني. لطفاً از مهدکودک خود به بهترديباش یهفتگ اي

  موارد هنوز اجرا نشده اند. ی، برخ 2021

اداره يا دفتر سنا برای  ژهي، خط تلفن و ديخود روشن کن يا کودکستان با مهد کودک ديتوان یکه نم ديدار یگريدسواالت اگر 
ا شماره بعد از ظهر ب 1صبح تا  9ساعت  های کاری از روزدر  مراقبت از کودکو خانوده بخش آموزش و پرورش جوانان 

  .سازيدبو می توانيد به تماس شويد و سواالت و مشکل خود را مطرح  در دسترس شما است 90227 6600‐030
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  :یاضطرار یبه مراقبت ها یبدون دسترس نيوالد یبراديگری يا هم راه حل هايی ديگری  یها نهيگز

اشاره  ريبه مقررات ز ميخواه ی، ما م ديندار یدسترس یداده شده در باال به خدمات اضطرار حيتوض یارهايمع لياگر به دل
  :و به شما معلومات بدهيم ميکن

  

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

يعنی اگر به دليل داليل قبال ياداوری  دينباش یاضطرار یذکر شده در باال مجاز به استفاده از مراقبت ها یارهايطبق مع اگر
برخورداد شويد و از کودکان  یماريبپول  افتيدر نهيگزشما ميتوانيد از ،  شده نمی توانيد از مراقبت اضطاری استفاده نماييد

  استفاده نماييد. ايمزااين چانس و 

به  ازينکه فرزند شما ، بلکه در صورت  یماريمورد نه تنها در صورت ب ني، اتا به حال 2021ری ژانو 5 شروع مورخاز
در تواند به عنوان مثال  یم ني، قابل استفاده است. ا يا هم کرونا باشد ريهمه گ یماريب ليمراقبت از کودک در خانه به دل

 ، وقتی کهباشدحاالت زير 

 مرکز مهد کودک شما بسته است ، -

 ايباشد  نهيدر قرنط ديفرزند شما با -

  .ديکن یاز کودک خود در خانه مراقبت م یرسم هيتوص کيشما بر اساس  -

هستند از  یقانون یدرمان مهيب یکه دارا یکسان یبرا ی يا هم اين چانسايمزااستفاده از ن زمان ، حداکثر مدت زمان يدر هم
. ابدي یم شيتنها افزا نيوالد یبرا کاری روز 40به  20و از  2021هر پدر و مادر در سال  یبرا یروز کار 20به  10

مربوطه ارسال  یدرمان مهيبه شرکت ب ديکودک با یماريبيا هم چانس استفاده از پول  یايمزابرای استفاده از اين درخواست 
مهد  یاز شما بخواهد گواه یسالمت مهيممکن است شرکت ب نيکرد. همچن ديخواه دايپ زيمربوطه را ن یآنجا فرم ها رشود. د
 شده است. وستينامه پ نينمونه مربوط به ا کي. ديخود را ارائه دهيا هم کودکستان کودک 

  .و با شما همکاری نمايند شما صادر کنند یرا برا یگواه نيکه در صورت لزوم ا مياز مراکز مراقبت روزانه خواست ما

  

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

 1( 56 مادهرا مطابق با  خود جبران از دست دادن درآمد ديتوان یمشما ، در موارد خاص شده  يادآوریموارد قبال  بعالوه
شرايط زير از جمله  شما نياز داريد امر ، نيا یازهاينبرای بر جا اوردن . ديکن افتي) درIfSGالف) قانون حفاظت از عفونت (

 ياداوری شده است. و اين موارد  يا هم شرايط در زير، را براورده بسازيد

وجود  ريواگ یها یماريب ايعفونت ها  وعياز ش یريجلوگ یبرايا کودکستان کودک شما مهد کودک  یرسم ليتعط -
 از عفونت ممنوع است تيدر قانون حمايعنی به مهد کودک يا هم کودکستان کودک شما ورود به آن  ايدارد 

 ديخود نداراز کودک معقول ديگری برای مراقبت   نهيگزشما  -

مهد کودک يا هم  ليدر طول مدت تعطيعنی کسی که وظيفه دارد  توسط فرد شاغل  ديمراقبت با اگر نياز است تا-
 انجام شود وکودکستان 

 شود. یمنجر به از دست دادن درآمد م نيا -
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 :ديابيب نجايدر ا نترنتيا قياز طر ديتوان یجبران خسارت را م یادعا نيدر مورد ا شتريب اطالعات

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

کودک  یماريباستفاده از پيشکش يا هم چانس گرفتن پول تواند همزمان با  ینم IfSGتحت استفاره از اين پيشکش يا هم چانس 
 45 ماده کودک با توجه به یماريب نهيگونه هز چي، ه 2021 ریژانو 5از قبل  یلياز تعط یناش یمراقبت ها یشود. برا انجام

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

  

  

  

  

 غذا یها نهيهز

اضافه نشده است  نيدر برليا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز  یبرا یا نهيفدرال ، هز یها التيا شتريب برخالف
روزانه  یمراقبت ها یها نهي) قانون مشارکت در هز5(پراگراف  3 مادهقاعده ، مطابق با  کي. به عنوان يعنی باال نرفته است

)TKBGدر يا کودکستان ها کودک های مهد های مرکز برای مصارف غذا ظهر در موجود  یها نهيدر هز دي) ، شما فقط با
 .ديماه مشارکت کن ورو دري 23با مبلغ  نيبرل

هنگام هم کودکستان ها و همچنان در  ايکودک های مهد در منظم  یليتعط یدر روزهامصارف غذا  يا هم  نهيهز نيتأم نهيهز
 یپرداخت مدر مهد کودک يا هم کودکستان باز هم  يیراياز خدمات مراقبت و پذ با وجود استفاده نکردن بودن کودک ماريب

عمل  قابل که اکنون انجام شده یاضطرار اتيعمل يا هم و فعلی تاليدر مورد تعطدر حال حاضر يا هم فعال امر  نيشود. ا
مدت  یها برايا هم کودکستان کودک های  مهد نکهي، مانند ا ستفقط در موارد خاص قابل لغو ا يا هم امر تعهد نيد. اباش یم

هنوز در ماه و اين ،  اين امر ديگر قابل اجرا نميباشد نوع وضعيتت يا هم در اين حال نيا درهستند.  ليتعط یتر یطوالن
 .يعنی شما مکلف هستيد تا پول هزينه های غذا را تا حال به شکل عادی و هميشه گی بپردازيد ستين نيچن ریژانو

 کودکستان کودک غذا در مهد کودک يا هم یها نهيهز پولبه پرداخت  و مکلف هنوز موظفيعنی تا ، شما در ابتدا  نيبنابرا
يعنی به زودترين  شود ، ما بالفاصله جاديا در اين مورد بياييد و يا هم یراتييتغ ندهيآ یها شرفتيپ لي. اگر به دلديخود هست
  .و شما را مطلع خواهين ساخت داد ميبه شما اطالع خواهفرصت 

  

آموزش ، اداره يا هم دفتر سنا برای  تيدر وب سازبان ،  نيبه چند یبه زود، را  نيوالد یاطالعات برا نياشما ميتوانيد 
 :باشد یم افتيدريافت نماييد يا هم قابل  ريزبا لينک ويب سايت جوانان و خانواده 

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

به اميد اين . ميخواهد متشکر یم ريرا از همه افراد درگ یاديکه مطالبات ز یطيو صبر شما در شرا تي، ما از حما سرانجام
  !بمانيدسالم که 

 احترام با
 طرف از

 زهشول هولگر
 یدوران کودک یخانواده و آموزش ها سيرئ


