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روش آنالين جديد برای جبران خسارت
در صورت از دست دادن درآمد ناشی از کرونا
برنامه های کاربردی برای محافظت در برابر کالهبرداران فقط از طريق سايت اينترنتی
www.ifsg-online.de

وزارت کار ،بهداشت و اموراجتماعی گزارش داد:
جبران خسارت درآمد ناشی از کرونا را می توان از روز دوشنبه  ٢٧آوریل  ٢٠٢٠به صورت آنالین درخواست
کرد .با استفاده از برنامه تقاضا ی آنالین ،کارفرمایان و خود اشتغالی ها می توانند کلیه اطالعات الزم را ارائه
داده و مدارک را بارگذاری کنند :به سرعت ،به راحتی و بدون کاغذ .درخواست ها به صورت دیجیتالی به
مرجع ذیصالح در ایالت مربوطه ارسال می شود .این روش آنالین توسط وزارت کشور ،ساخت و ساز و امور
داخلی فدرال و وزارت بهداشت نوردراین وستفالین کشف شده است.عالوه بر درخواست از طریق برنامه آنالین،
به مسئولین ادارات ن رم افزار داده می شود که بتوانند به درخواستها بهتر رسیدگی کنند .این باعث کاهش زمان
رسیدگی و سرعت در بازپرداخت می شود.
وزیر امور داخله فدرال آلمان هورست زه هوفر" :دولت باید شهروندان خود را حمایت کند  -و آن هم به
سرعت ،به راحتی و غیر بوروکراسی .بحران کورونا به ما نشان داد که دیجیتالی کردن اداره دولت فدرال
آلمان و ایالتی چقدر مهم است .به همین دلیل ما سرعت می دهیم و خدماتی که در حال حاضر ضروری هستند
را دیجیتالی می کنیم".
وزیر بهداشت کارل-یوزف الومان " :این برای من جای افتخار من است که ما درایالت نوردراین-وستفالن در
این پروژه موفق شدیم .مسئوالن ده ایالت فدرال دسته جمعی به همراه وزارت امور داخله فدرال آلمان این روش
جدید آنالین را در مدت زمان کوتاهی کشف کردند .کنون بسیار مهم است که متقاضیان فقط از وب سایت رسمی
ما استفاده کنند.

به این ترتیب  ،آنها می توانند این احتمال را رد کنند که داده های آنها از طریق وب سایت های جعلی به
کالهبرداران برسد  ،همانطور که اخیرا ً درسایر کمک های دولتی اتفاق افتاده است.

اطالعات ديگر:
افراد مشاغل آزاد و کارفرمایانی که جبران خسارت کارمندان خود را می پردازند می توانند درخواست خود
را ارائه دهند .همه اطالعات مربوط به حق جبران خسارت و روند درخواست اکنون در وب سایت
 www.ifsg-online.deموجود است .از هفته آینده می توانید همه درخواستها را از طریق همان وب سایت
ارائه دهید.
هرکسی که در قرنطینه باشد یا به دلیل عفونت خود مجاز به کار نباشد و به همین دلیل درآمد نداشته باشد ،به
دلیل قانون حمایت از عفونت ) (IfSGاز دست دادن درآمد او را جبران می کنند .از  ٣٠مارس  ٢٠٢٠این
مسئله در مورد افرادی که به دلیل تعطیلی مهدکودک یا تعطیلی مدرسه باید مراقب فرزندان خود باشند و به
این دلیل نمی توانند کار کنند اعمال می شود .نکته جدید این است که اکنون درخواست جبران خسارت
همانطور از طریق آنالین اعمال شود.
این فرایند آنالین با همکاری نزدیک با  ٩ایالت فدرال دیگر تحت رهبری وزارت کار ،بهداشت و امور
اجتماعی ایالت نوردراین-وستفالن و وزارت فدرال داخلی ،ساخت و ساز و خانه کشف شده است .ایالت های
بادن-وورتمبرگ ،برمن  ،هسن ،مکلنبورگ  -فورپومرن ،نیدرزاکسن ،راینلند-فالس ،زارلند ،زاکسن-انهالت و
شلسویگ-هولشتاین بتدریج شرکت خواهند کرد.
این پروژه بخشی از دیجیتال بودن اداری است که در چارچوب قانون دسترسی آنالین با همکاری ایالتهای
فدرال و دولت فدرال ترویج می شود.
اشاره به نکات مهم برای شهروندان:
همیشه مکانیاب منبع یکسان ( )URLبرنامه آنالین درخواست را بررسی کنید و مراقب وب سایت های
کالهبرداری باشید .نکات بیشتر در مورد چگونگی محافظت از خود در اینترنت را می توان نیز در )وب
سایت اطالعات(  Informationsseiteدفتر فدرال امنیت اطالعات ) (BSIیافت.
لطفا اگر در اينمورد سئوالی داشتيد با دفتر مطبوعاتی وزارت کار ،بهداشت و امور اجتماعی تماس بگيريد،
شماره تلفن.٠٢١١ ٨٥٥-٣١١٨ :

صفحه  ٣از ٣

اين متن مطبوعاتی همچنين در اينترنت تحت آدرس اينترنتی دولت ايالتی می باشد
اطالعيه محافظت از اطالعات داده شده در مورد رسانه های اجتماعی
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