طبق ماده  ١٨٣۵و  ١٨٣۵الف قانون مدنی راھنمائی در مورد جبران خسات برای پرستارھا
مراقبت کنندگان افتخاری
اساسا ً وظيفه پرستاری طور مجانی )افتخاری( انجام داده ميشود .ليکن بعنوان پرستار ممکن است مصارف که در
جريان اجرای اين وظيفه بوجود ميآيد ،جبران و پس پرداخته ميشود.
 .١طبق ماده  ١٨٣۵الف قانون مدنی پول پوشال )يک مقدار ثابت پول( برای جبران خسارت
در حال حاضر طبق ماده  ١٨٣۵الف قانون مدنی اندازه پول پوشال در يک سال  ٣٩٩،٠٠اويرو ميباشد.
برای درخواست و دريافت اين مقدار پول نياز به ارائه رسيدھا به شعبه مسئول محکمه آبتدائيه )محکمه امور
فاميلی يا محکمه پرستاری( نداريد.
پس پرداخت خسارت ساالنه اجرا ميشود ،بار اول يک سال بعد از سفارش )مقرر شدن( بعنوان پرستار.
برای شما يادآوری ميشود که حق ادعا دريافت پول پوشال برای جبران خسارت از بين ميرود اگر شما ھر بار
درخواست خود را تا تاريخ  ٠٣/٣١سال آينده ارائه نکنيد .اين مھلت پايانی ميباشد و بعد از به پايان رسيدن آن
حق ادعا پس پرداخت خسارت نداريد.
مثال:
سال پرستاری به تاريخ  ٢٠٠٩/٠٨/١۵ختم ميشود .در اين صورت بايد درخواست تا تاريخ ٢٠١٠/٠٣/٣١
ارائه و تسليم شود.
بر اساس تقاضا فرم درخواست را دريافت کرده ميتوانيد .ھمچنين درخواست را طور غير رسمی نيز ارائه کرده
ميتوانيد.
 .٢عوض يا پس پرداخت مصارف طبق ماده  ١٨٣۵قانون مدنی
اگر قيمت مصارف شما از  ٣٩٩،٠٠اويرو تجاوز کند ،مجبور ھستيد که در اين صورت آنرا په صورت
دقيق به اثبات برسانيد )روز مالقات ،تکت سفر ،مکالمات تلفنی ،رسيد تکتھای پستی با آدرس ھای گيرينده و
غيره( .در صورت سفر با موتر شخصی  ٠،٣اويرو فی کيلومتر مجرا داده ميشود.
حق ادعا جبران برای مصارف مجزا )جدا جدا( ختم ميشود ،اگر در داخل  ١۵ماه بعد از بوجود آمدن آنھا ،آنرا
از شخص مربوطه يا شعبه مسئول محکمه آبتدائيه )محکمه امور فاميلی يا محکمه پرستاری( درخواست نکنيد.
 .٣حق انتخاب
تنھا يک انتخاب ميتوانيد ،يعنی پوشال  -بدون ارائه ثبوت ھای جداگانه – يا پس پرداخت مصارف درخواست
کرده ميتوانيد .آلترناتيو ارزان را انتخاب کنيد .انتخاب حتمی است.
.٤
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اگر شخص مربوطه نادار باشد ،يعنی عايدش کمتر از اندازه کمک اجتماعی  Sozialhilfesatzباشد
و ديگر دارايی ھم نداشته باشد که از حداقل دارايی محفوظ تجاوز کند ،در آنصورت مصارفش از طرف
خزانه ايالتی پرداخته ميشود.
اندازه دارايی محفوظ قانونا ً مبلغ  ٥٠٠٠يورو ميباشد.
ھرگاه شخص مربوطه عايد اضافه از ضرورت داشته و يا مالک دارايی باشد ،ميتوانيد مصارف خود
را با اسناد )ماده  ٢فوق الذکر( فوراً بعد از عايد شدن بدون درخواست از دارايی شخص مربوطه اخذ
کنيد .اگر مصارف را طور اتاله  pauschalانتخاب کرده باشيد )ماده  ١فوق الذکر( ،ميتوانيد آنرا بعد
از سپری شدن سال پرستاری از دارايی شخص مربوطه بگيريد .امتحان يا کنترول آن در چوکات
صورت حساب و يا راپور صورت ميگيرد.

 .۵مسئوليت ماليه
طبق معمول شما مکلف نميباشيد که از پوشال پس پرداخت شده مصارف برای شما ماليه پرداخت کنيد .البته
ماليه عايد بصورت خاص زمانی در نظر گرفته ميشود که شما بيشتر از شش نفر پرستاری ميکنيد و عوايد
ديگر طور مثال بعنوان کارمند دريافت مينمايد .برای معلومات بيشتر و دقيق به اداره مسئول ماليه خود مراجعه
کنيد.
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