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أعدت

شنآي كجه جي

.ولدت عام 1979
.أكملت حياتها التعليمية بأكملها في أنقرة
ف رشائح المجتمع منذ سنوات دراستها
لقد كانت تناضل من أجل حقوق مختل ي
.الثانوية
بينما كانت في حياتها العملية كرسام تقن ،عملت من أجل حقوق رشائح مختلفة من
.المجتمع ي ،وخاصة العقيدة العلوية
ع أنقرة ومقر جمعية بيي سلطان عبد الثقافية
ف فر ي
.شغلت مناصب مختلفة ي
ت في إنشاء "مجلس المرأة
ف هذا المجال ،شارك ي
ل ي
ب العديد من األعما ي
إىل جان ي
.العلوية" ،الذي تم تشكيله تحت قيادة جمعية بيي سلطان عبد الثقافية
ي في
س إدارية اتحاد المعاقيي عام  2020وعملت كطاقم إدار ي
انتخبت عضوا في مجل ي
ر
".مشوع "زياد ية مهارات المنارصة لطلبة الجامعات المعوقيي
مشوع في ر
".منذ عام  2021ي ،تعمل كمساعد ر
ك لذوي االحتياجات الخاص ية
"مشوع حقوق المستهل ي
ف
ي العمل كرئيسة للجمعية وتشارك ي
المعوقي والمتطوعي ،شنآ ي
ي
بصفتها الرئيسة المؤسسة لجمعية أمهات األطفال
"الن تنظمها الجمعية
ي
الن ترىع المعوقيي
.تنفيذ حملة "حق التقاعد للمرأ ية ي
ا
ً
ً
ً
مؤسسا في جمعية حوار المجتمع
عضوا
فضل عن كونها
ي
شنآي هي أيضا رئيسة جمعية سيوري االن للثقافة والتضامن،
س اإلدارة
..المدني وعضو مجل ي
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األوروب.
المدب التابع لالتحاد
التفكي
األوروب ضمن نطاق برنامج
تم إعداد هذا المحتوى بدعم من االتحاد
ر
ي
ي
ي
األوروب.
ج وال تعكس وجهات نظر االتحاد
ي
تعود مسؤولية المحتوى بالكامل إىل شنآي كجه ي

ً
حقوق المرأة يف رعاية المعوقي سؤاال  50إجابة 50

ً
حقوق المرأة يف رعاية المعوقي سؤاال  50إجابة 50

المحتويات
مقدمة 5 .................................................................................................................................................
.1

أين يمكن الحصول عىل تقرير اإلعاقة 7 ...................................................................................................

.2

ما هو تقرير اإلعاقة؟ 7 ........................................................................................................................

.3

ماذا يحدث إذا كان تقرير اإلعاقة مؤقتا؟ 7 ................................................................................................

.4

ه خدمة الصيانة وخدمة الصيانة الميلية؟ 7 .......................................................................................
ما ي

.5

الت تحتاج إىل الرعاية؟ 7 ...................................................................................................
ه اإلعاقة ي
ما ي

.6

الت تحتاج إىل رعاية؟ من يمكنه االستفادة وكم شهريا مرتبط؟ 8 ..........................................
ه حالة اإلعاقة ي
ما ي

.7

ه أموال الرعاية الميلية؟ 8 .............................................................................................................
ما ي

الت تقدمها وزارة األرسة والخدمات االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ 9 ...........................
ه خدمات الرعاية ي
 .8ما ي
ر
تلق أموال الرعاية الميلية؟ 10 ............................................................................................
ه رسوط ي
 .9ما ي
أين تقدم طلبا للحصول عىل أموال الرعاية الميلية 10 .............................................................................
.10
.11

ه المستندات المطلوبة لمرتبات الرعاية الميلية؟ 10 .........................................................................
ما ي

.12

معايي اإليرادات الخاصة بالرعاية الميلية الخاصة باإلعاقة؟ 11 .........................................................
ه
ر
ما ي

.13

ما اإلجراءات المطلوبة من قبل أولئك الذين تلقوا تطبيق رواتب الرعاية الميلية؟ 11 .......................................

.14

في كم يوم يتم صدور نتيجة طلب راتب الرعاية الميلية؟ 12 ....................................................................

.15

الت يجب اتخاذها من قبل الذين لم يتم قبول طلبهم للحصول عىل الرعاية الميلية؟ 12 ............
ه اإلجراءات ي
ما ي

.16

كيف تتابع حاالت اإلعاقة مع راتب الرعاية الميلية؟ 12 ..........................................................................

.17

مستست الرعاية؟ 12 ........................................................................
ما هو متطلبات اإلشعار بالنسبة إىل
ي

.18

تغيي اإليرادات عن طريق الرعاية الخاصة باإلعاقة أو األرسة المعيشية؟ 13 .
الت يجب أن يبلغ فيها عن ر
ه المدة ي
ما ي

.19

المعت بالرعاية والشخص الذي يحتاج إىل الرعاية يف العنوان نفسه؟ 13 ...................
هل يجب أن يقيم الشخص
ي

.20

تغيي العنوان الخاص بالمعرض الذي يحتاج إىل صيانة؟ 13 ............................................
كم يوما يجب إعالم ر

.21

للمعاقي؟ 14 .................................
مقدم الرعاية
هل يمكن تقديم خدمات الرعاية يف سكن األقارب أو
ر
ي

.22

من يعتي مرتبطا بالرعاية الميلية؟ 14 .................................................................................................

.23

كم من الوقت يمكن أن تستمر الصيانة؟ 14 .........................................................................................

.24

كم ساعة خدمة يجب خدمة اإلعاقة يف الرعاية الميلية؟ 14 .....................................................................

.25

المعوقي 14 ............................................
المعت بصحة
كيفية الطعن يف التقرير المنقح الصادر عن المجلس
ر
ي

.26

يوم يف الشحن إىل المستشق؟ 15 .........................................................................
حكم ،هل هناك دفع ي

.27

الوص  ،فهل يتم دفع راتب الرعاية؟ 15 ..........................................
توفي خدمة الرعاية من قبل
إذا تم ر
ي

.28

هل يؤثر عمر الفرد الممنجر الذي يتم صيانته عىل ارتباط راتب الرعاية؟ 16 .................................................

.29

هل يمكن لشخص لديه خدمة رعاية ميلية أن يعمل مع مؤمن عليه؟ 16 .....................................................

.30

إذا كان هناك موظف مؤمن عليه يف الميل ،فهل سيتم خفض أجور العجز؟ 16 .............................................

ً
حقوق المرأة يف رعاية المعوقي سؤاال  50إجابة 50

.31

توىل رعاية اإلعاقة يف الميل؟ 16 ......................................
الت تعمل يف وظيفة أخرى أثناء ي
ه حقوق المرأة ي
ما ي

.32

هل يمكن إجراء الصيانة إذا تم تعطيل الشخص الذي يقوم بإجراء الصيانة أيضا؟ 16 .......................................

.33

هل يؤثر مالك العقار الخاص بالفرد المعطل عىل ارتباط راتب الصيانة؟ 17 ..................................................

.34

هل يمكن حبس الرعاية الميلية؟ 17 ..................................................................................................

.35

المرصف من خالل عرض الرهن العقاري يف الرعاية الميلية؟ 17 ...............................
هل يمكن سحب االئتمان
ي

.36

هل من الممكن االستفادة من خدمات إعادة التأهيل يف حالة دفع راتب للرعاية الميلية؟ 17 .............................

.37

يت؟ 17 .................................
هل يمكن للمستفيدين من الرعاية الخاصة
ر
بالمعاقي االستفادة من الخصم الرص ي
يت؟ 18 .............................
الت لديها رعاية
ر
للمعوقي طلبا لالستفادة من الخصم الرص ي
أين يمكن أن تقدم المرأة ي

.39

يت؟ 18 ...........................................
ه المستندات المطلوبة للصيانة المعطلة لالستفادة من الخصم الرص ي
ما ي
هل يمكن خفض معدالت تقارير المجلس المركزي للمستشفيات الصحية التابع لوزارة المالية؟ 18 .....................

.41

المطلقي والديهم؟ 18 ......................................................................
كيف تكون الرعاية الميلية للمعاق ري
ر

.42

كيف تقوم باستعالم العناية الميلية؟ 19 .............................................................................................

.43

الت لديها طفل معاق ،يف وقت مبكر؟ 19 ..........................................................
كيف يمكن أن تتقاعد آن ،ي

.44

كيف يحسب الوقت يف التقاعد المبكر ألم لديها طفل معوق يف حاجة إىل الرعاية؟ 19 ....................................

.45

المعاقي ،من هذا الحق لكل طفل عىل حدة؟ 20 .....................
هل يمكن أن تستفيد آن ،مع العديد من األطفال
ر

.46

لك تتمكن من أخذ حساب مكافأة المعاش المبكر؟ 20 .........
كم من الوقت تستغرق أمك ،ي
الت لديها طفل معوق ،ي

.47

التبت؟ 20 ............
هل يمكن لألمهات االستفادة من التقاعد المبكر عن طريق الطفل الذي يحتاج إىل الرعاية عند
ي
الت لديها طفل معوق يحتاج إىل الرعاية ،عىل التقاعد المبكر؟ 20 .......................................
أين ستضغط آن ،ي

.49

يعتني باإلعاقة يف الميل الحق يف التقاعد؟ 20 ................................................................
الالب
هل للنساء
ر
ي
الالب يعتي باإلعاقة يف الميل؟ 21 ...................
االجتماع للنساء
ما الذي يجري القيام به للحصول عىل الضمان
ي
ي

.38

.40

.48

.50

ً
حقوق المرأة يف رعاية المعوقي سؤاال  50إجابة 50

مدخل

تنص اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون يف ظروف
من الفقر.
ه سبب يسبب الفقر ويزيده.
يف ر
حي أن الفقر هو أحد أهم أسباب اإلعاقة ،فإن اإلعاقة ي
تشي التقديرات إىل أن  ٪10من سكان العالم هم من ذوي اإلعاقة ،يقدر أن  ٪20من أفقر الناس حول العالم هم
بينما ر
من ذوي اإلعاقة .حت هذه البيانات تظهر أن هناك عالقة ربي الفقر واإلعاقة.
بالمعاقي ،وال توجد بيانات رسمية عن حالة فقر
يف بلدنا ال توجد بيانات رسمية حول العديد من القضايا المتعلقة
ر
المعوقي.
ر
المعاقي التعامل مع الفقر المدقع.
عي عىل  ٪30من
يف دول االتحاد
ر
األوروب ،يت ر
ي
ماليي األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم من ذوي اإلعاقة الذين يواجهون
عندما ننظر إىل هذه البيانات ،يتضح أن هناك
ر
ً
ً
مدقعا وال يمكنهم تلبية احتياجاتهم األساسية.
فقرا
ً
وفقا لبيانات التوظيف لعام  2020الصادرة عن معهد اإلحصاء الي يك ،يبلغ معدل مشاركة القوى العاملة لعامة السكان
يف تركيا  ،٪49.5بينما يبلغ معدل مشاركة القوى العاملة لذوي اإلعاقة الذين يمكنهم العمل  ٪22فقط.
الصورة عن البطالة ر
حواىل  ٪13حسب األرقام الرسمية ،فإن هذه
أكي قتامة .بينما تبلغ نسبة البطالة العامة يف بالدنا
ي
معاقي عاطلون عن العمل.
حواىل  8من كل  10أشخاص
المعاقي .وبعبارة أخرى ،فإن
النسبة تقارب  ٪78ربي
ر
ر
ي
لماذا هذه البيانات مهمة؟
ر
المعوقي وأرسهم.
المبارسة ربي اإلعاقة والفقر إىل احتالل القضايا االقتصادية المرتبة األوىل يف مطالب
تؤدي العالقة
ر

ً
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الت يجب
الحاجة إىل الدعم ا ي
لماىل ،وإدماجهم يف عملية التوظيف ،ومواءمة معاشات اإلعاقة مع واقع الحياة ،والقضايا ي
للمعاقي ليعيشوا حياة الئقة بكرامة اإلنسان..
ورية
الرص
والحقوق
ه المطالب
ر
زيادتها ي
ً
حواىل 12-10
رسميا عدد سكان تركيا من األشخاص ذوي اإلعاقة ،فمن المقبول أن
غي المعروف
عىل الرغم من أنه من ر
ي
ً
ماليي من سكان تركيا من
 ٪من سكان العالم يتكونون من أشخاص ذوي إعاقة .وفقا لذلك ،يتكون ما يقرب من 10
ر
األشخاص ذوي اإلعاقة .يصل هذا العدد إىل  40-30مليون مع أفراد األرسة.
الت تهم نصف سكان البالد.
ه تلك ي
الت تمت مناقشتها هنا ي
بمعت آخر ،الموضوعات ي
هناك العديد من الصعوبات ،مثل التعليم والصحة والتوظيف وإمكانية الوصول والمستحيالت االقتصادية ،أمام مشاركة
هناك العديد من الصعوبات ،مثل التعليم والصحة والتوظيف وإمكانية الوصول والمستحيالت االقتصادية ،أمام مشاركة
المعوقي.
األشخاص ذوي اإلعاقة يف الحياة االجتماعية .كل من هذه الصعوبات تخلق انتهاكات لحقوق
ر
ر
غي مرئية،
الت يواجهها المعاق بنفس الطريقة ،لكنها ر
هناك رسيحة أخرى ي
تعاب من االنتهاكات الحقوقية والصعوبات ي
بالمعاقي يف الميل!
يعتني
الالب
وغي مدركة ،وهؤالء هم النساء
ومهملة ر
ر
ر
ي
ً
أيضا هذه المسؤولية.
بالمعاقي ،بل يتحمل الرجال
نعم ،ال تهتم النساء فقط
ر
بالمعاقي يف الميل حول العالم هم من النساء ،فإن هذه النسبة تبلغ  ٪91يف تركيا.
حي أن  ٪42ممن يعتنون
ر
يف ر
بحواىل  536ألف.
ويقدر عدد النساء يف هذه الحالة
ي
يف حالة االحتياج إىل رعاية اآلخرين بسبب المرض والشيخوخة والعجز وما إىل ذلك ،فإن مسؤولية الرعاية تقع عىل عاتق
الدولة.
تركت الدولة هذه المسؤولية لألرس ومعظمها للنساء واألمهات.
بالمعاقي يف الميل؟
يعتني
الالب
تعاب منها النساء
ر
ر
ي
الت ي
ما نوع المشاكل والصعوبات وانتهاكات الحقوق ي
• ال يمكنهم المشاركة يف الحياة العملية بسبب رعاية اإلعاقة،
• ال يستطيعون تلبية احتياجاتهم األساسية بسبب الدخل االقتصادي والفقر،
الت يتم رعايتها .يجب عليهم تلبية احتياجاتهم االقتصادية والصحية والعناية الشخصية،
• كافة احتياجات المعوق ي
المعاقي ،فال يمكنهم الذهاب إىل المستشق أو المشاركة يف الحياة االجتماعية،
• إذا لم يكن هناك شخص آخر لرعاية
ر
• يجب أن يفكروا يف كيفية استمرار الشخص المعاق الذي يعتنون به يف حياتهم ،وحت كأم ،عليهم أن يريدوا أن يموت
طفلهم قبلهم،
المعوقي الذين يعتنون بهم ويعتمدون
• إنهم يعيشون عىل مدار  24ساعة يف اليوم ويعتمدون طوال حياتهم عىل
ر
ً
يعتت بهم حياة واحدة معا.
عليهم .بمعت آخر ،يعيش الشخص المعاق والشخص الذي
ي
بالمعاقي من النساء ،يكشف عن ضورة تنظيم السياسات والحقوق الخاصة بهذه الفئات.
وكون غالبية الذين يعتنون
ر
المعوقي من قبل النساء.
تم إعداد الدليل الذي تم إعداده بهدف ترتيب المعلومات والحقوق الخاصة برعاية
ر
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-1أين يمكن الحصول عىل تقرير اإلعاقة

وينبغ الحصول عىل تقرير اإلعاقة من مستشفيات التعليم والبحوث أو المستشفيات العامة أو
ي
أي من المستشفيات الجامعية المرتبطة بوزارة الصحة.

ينبغ أن يكون تقرير اإلعاقة؟
 -2ماذا ي

المعوقي  ٪50عىل
يجب أن ينظم مجلس الصحة مستشق كامل مسجل لدى وزارة الصحة ويجب أن تكون نسبة
ر
«المعوقي بشدة».
األقل أو أعىل ويجب أن تقول «نعم» يف قسم
ر

 - 3ماذا يحدث إذا تم توقيت تقرير اإلعاقة الثالثة؟

االجتماع .إذا انقض وقت
وف التقارير الموقوتة ،يجب تجديد التقرير قبل نهاية واليته وتقديمه إىل مؤسسة الضمان
ي
ي
التقرير ،يتم تخفيض راتب الصيانة.

ً
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ه خدمة الصيانة وخدمة صيانة الميل؟
 - 4ما ي

واالجتماع لألفراد ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إىل
النفس
تشي خدمة الصيانة إىل خدمات الرعاية الشخصية والدعم
ر
ي
ي
الت تقدمها وزارة األرسة والخدمات االجتماعية يف ضمان بقاء
الرعاية أثناء العملية اليومية .وتتمثل خدمات الرعاية ي
الت ينجذبون إليها.
ر
المعوقي عىل قيد الحياة دون الخروج من البيئة األرسية ي

لتحسي نوعية الحياة
يمكن تعريف الرعاية الميلية عىل أنها نموذج رعاية فسيولوجية ونفسية وطبية متاح يف الميل
ر
المصابي بأمراض مزمنة أو لدعم عالج األفراد الذين
المعوقي أو طري ح الفراش أو
المسني أو
ومساعدة األشخاص
ر
ر
ر
ر
تعاف بعد العملية ،ومساعدتهم عىل التكيف بشكل أكي راحة مع الحياة االجتماعية.
يتعافون من أي فية ي

الت تحتاج إىل صيانة؟
تعت اإلعاقة ي
 - 5ماذا ي

ً
تم تحديدهم من خالل تقرير الصيانة ،الذي تم توثيقه عىل أنهم يعانون من إعاقة شديدة وفقا لتصنيف اإلعاقة ،وأنهم
ً
غي قادرين عىل تلبية المتطلبات المعتادة
مغرمون جدا بمواصلة حياتهم دون مساعدة ورعاية شخص آخر ألنهم ر
كبي
والمتكررة للحياة اليومية بشكل ر

ً
شهريا؟
الت تحتاج إىل صيانة؟ من يستطيع االستفادة وكم يرتبط
ه حالة اإلعاقة ي
 - 6ما ي

ً
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عاما ،ويتجاوز ً 18
متوسط شهري لمقدار النفقة الذي يقل عمره عن ً 65
عاما ،وال يمكنه الحفاظ عىل الحياة دون
االجتماع أو
مساعدة شخص آخر (بمعدل عقبة يبلغ  70يف المائة فما فوق) والدخل من أي مؤسسة للضمان
ي
المدب ومسؤولية إعالة الطفل ( ،)1من القانون رقم  .2022وهو
استحقاقات من حقهم الشهري ،وأي دخل من القانون
ي
ر
يتعي ضبه يف مبلغ رقم المؤرس
البدل الشهري المدفوع
للمواطني األتراك الذين يقل دخلهم عن مبلغ الدخل الذي ر
ر
.المذكور يف .يتم دفع مبلغ  ٪300من الحد األقض للحاجة يف الشهر
:الوثائق المطلوبة
أ) نموذج الطلب (يحتوي هذا النموذج عىل الطلب الشهري وسيتم ملء وثيقة إخطار الممتلكات وتوقيعها من قبل مقدم
المسجلي وتختمها
).الطلب الشهري .وستستكمل السلطات شهادة اإلحتياج وحالة اإلقامة ومثال السكان
ر
المعوقي وتصنيفهم
بمعايي
(ب) تقرير مجلس الصحة الذي سيؤخذ وفقا لالئحة مجلس التقارير الصحية المتعلقة
ر
ر
.وإعاقتهم

ه أموال الرعاية الميلية؟
 - 7ما ي

الت تدفعها المديرية اإلقليمية للسياسات األرسية واالجتماعية ألطراف ثالثة ،مثل األقارب واألوصياء ،الذين
الرسوم ي
يعتنون بالشخص المعوق من أجل جعل حياته يف الميل.

الت تقدمها وزارة األرسة والخدمات االجتماعية لألفراد ذوي اإلعاقة؟
ه خدمات الرعاية ي
 - 8ما ي

غي المصابة
 - 1المراكز الرسمية للرعاية وإعادة التأهيل/مراكز المعيشة ر

ً
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غي القادرين عىل الوفاء بالمتطلبات المتكررة للحياة اليومية بسبب إعاقاتهم البدنية والعقلية
ويمكن لألفراد
المعوقي ر
ر
والعقلية الحصول عىل رعاية مجانية من هذه المراكز ،بغض النظر عما إذا كان لديهم دخل أم ال .باإلضافة إىل خدمة
الصيانة ،يتم تقديم خدمات إعادة التأهيل يف مراكز الرعاية والتأهيل السكنية .ويلزم تقديم تقرير عن مجلس الصحة
لتلق إعالة من مراكز الرعاية والتأهيل الرسمية .ومن أجل الحصول عىل الرعاية من
ر
للمعوقي الذين سيتلقون خدمات ي
مراكز الرعاية وإعادة التأهيل يف الداخل ،يمكن تقديم الطلب إىل المديريات اإلقليمية لألرسة والعمل
والخدمات االجتماعية ومراكز الخدمات االجتماعية أو ر
مبارسة إىل مراكز الرعاية وإعادة التأهيل يف الداخل.
 )1منازل األمل:
لتوفي المشاركة
مواقع الخدمات ذات السعة  6القصوى يف المنازل أو الشقق الفردية لألشخاص ذوي اإلعاقة
ر
وف المنازل المسماة «بيت
االجتماعية لألشخاص ذوي ًاإلعاقة الذين يتلقون خدمات الرعاية يف مراكز الرعاية الرسمية .ي
للمعوقي الذين يتلقون خدمات الصيانة يف مراكز الرعاية
اإليجاب للكوادر المهنية
األمل» ،ملحق المراكز ،وفقا للتقرير
ر
ي
ُ
الرسمية ،يعيم صيانتها من خالل ضمان المشاركة الفعالة يف الحياة العامة.
 )2مراكز الرعاية النهارية:
جزب ألخذ الوقت واالنضمام إليهم يف الحياة
المعوقي بدوام كامل أو
وال تقدم مراكز الرعاية اليومية إال لألفراد
ر
ي
المعوقي يف منازلهم دون تمزيقهم عن أرسهم .وتنفذ األنشطة التعليمية
االجتماعية أثناء النهار ،ولضمان بقاء األشخاص
ر
للمعوقي ،وكذلك لضمان مشاركتهم
واالجتماعية والثقافية والرياضية يف المراكز اليومية لتلبية احتياجات الرعاية الذاتية
ر
يف الحياة االجتماعية .من أجل الحصول عىل إعالة من مركز الرعاية النهارية ،يلزم تقرير مجلس صحة اإلعاقة للشخص
المعاق الذي سيتلق الخدمات .من أجل الحصول عىل صيانة من مراكز الرعاية النهارية ،يمكن تقديم الطلب إىل
مديريات األرسة والخدمات االجتماعية اإلقليمية أو مراكز الخدمات االجتماعية أو ر
مبارسة إىل مراكز الرعاية النهارية.
 )3خدمة صيانة الضيوف المؤقتة:
المعوقي إذا انفصلت
الت تخدم
وأرس
ر
ر
ه األماكن ي
المعوقي الذين يتلقون دعما للرعاية الميلية ،وال سيما المعوقون ،ي
المعوقي ألسباب متنوعة ،مثل الحجاج ،واألمر ،والصحة ،وما إىل ذلك ،عىل مدار
جميع األرس المعوقة مؤقتا عن
ر
القانوب ،أن يتقدم بطلب إىل «دائرة رعاية الضيوف المؤقتة» نتيجة االلتماس،
السنة .ويجوز للفرد المعوق ،أو الممثل
ي
المهت .من أجل االستفادة من رعاية
للمعوقي ،وعقد الخدمة ،وتقرير التقييم الخاص بالعضو
الصح
وتقرير المجلس
ر
ي
ي
الضيوف المؤقتة ،يمكن تقديم الطلب إىل مديريات األرسة والخدمات االجتماعية اإلقليمية ،ومراكز الخدمات
االجتماعية ،أو إىل مراكز الرعاية الرسمية وإعادة التأهيل الموجودة ر
مبارسة يف تلك المدينة.

 - 2مراكز الرعاية الخاصة
ً
الت
ويمكن أيضا لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إىل إعالة أن يتلقوا خدمات إعالة يف مراكز الرعاية الخاصة ي
يفتحها أشخاص حقيقيون أو كيانات قانونية خاصة وتسيطر عليها مديريات الخدمات االجتماعية يف المقاطعات .من
«المعوقي
تلق النفقة من مراكز الرعاية الخاصة ،يجب أن يتضمن تقرير مجلس صحة األشخاص ذوي اإلعاقة
ر
أجل ي
المعالي بالكامل» .ومن أجل الحصول عىل نفقة من مراكز الرعاية الخاصة ،يمكن تقديم
المعوقي
بشدة» أو «األفراد
ر
ر
الطلب إىل مديريات األرسة والخدمات االجتماعية يف المقاطعات أو مراكز الخدمات االجتماعية أو إىل مراكز الرعاية
الخاصة ر
مبارسة.
 -3فصل الشخص المعوق الذي أبلغت لجنة إعالة أنه يحتاج إىل رعاية بحيث ال يمكنه مواصلة حياته دون مساعدة
شخص آخر.
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ر
تلق أموال الرعاية الميلية؟
ه رسوط ي
 - 9ما ي

توفي ثالثة ررسوط لألفراد ذوي اإلعاقة للحصول عىل بدل الرعاية الميلية.
ويلزم ر

 .1إنهاء متوسط مبلغ الدخل الشهري شهريا عىل أساس مجموع كل دخل ،بغض النظر عن االسم ،استنادا إىل عدد
صاف الحد األدب لألجر عن شهر واحد عن ،٣/٢
المسؤولي عنهم ،وفقا لتقرير الصيانة ،حيث يقل
المسؤولي أو
األفراد
ر
ر
ي
 .2فرع «اإلعا قة الشديدة» من تقرير مجلس الصحة ،والذي سيتلقاه الشخص المعوق من المستشفيات الذي يبلغ
المجلس ،يجب أن يكون «نعم»،

 -10مكان التقدم بطلب للحصول عىل أموال الرعاية الميلية

الت يوجد بها مسكن
ومن أجل الحصول عىل بدل الرعاية الميلية ،يجب تطبيق مديرية الخدمات االجتماعية اإلقليمية ي
الشخص المعوق ،أو مديريات منطقة الخدمات االجتماعية ،إذا كان ذلك منطبقا .ويجوز تقديم الخدمات االجتماعية
إىل سلطات المقاطعة حيث ال توجد مديريات للمقاطعات.

ه المستندات المطلوبة لمرتب صيانة الميل؟
 - 11ما ي

• بيان هوية الجمهورية اليكية،
للمعوقي؛
• تقرير مجلس الصحة
ر

ً
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للمعوقي؛
• تقرير مجلس الصحة
ر
الملزمي بالنظر يف دخل األشخاص وممتلكاتهم ومضمون البيان؛
الكتاب واليام األشخاص
• الوثائق المتعلقة بالبيان
ر
ي
• صورتان لجواز السفر،
يبي حالة التعلم ،إن وجدت ،بالوثائق أو الوثائق؛
• ر
ووىل أمر .بالنسبة ألولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية ،فإن
قضاب
وص ،أمر
• إذا كان للمعوق
ر
ي
بتعيي حضانة ي
ي
غي مطلوب.
قرار
الوص ر
ي
يف حالة طالق والديك ،أمر المحكمة للطالق هو،
الت تم الحصول عليها من
• ستشمل مديريات المقاطعات استمارة التعداد وعينة تسجيل األرسة ووثيقة عنوان اإلقامة ي
خالل رقم التعريف المعلن للجمهورية اليكية.
بالمعوقي واألرسة الذين أنجزت مستنداتهم ،يقوم مجلس تقييم خدمات الصيانة بإعداد تقرير الصيانة
• فيما يتعلق
ر
المعوقي واألرس يف مسكنهم وعدم اإلقامة يف عنوان إقامتهم .وباإلضافة إىل ذلك ،إذا لم يستكمل
عن طريق زيارة
ر
الخاضعي للرقابة الوثائق المحددة ،تقدم مديرية المقاطعة المساعدة
وغي
األشخاص ذوو اإلعاقة المهجورين ر
ر
الستكمال الوثائق.
المسؤولي عنها ،والخصائص البدنية
المسؤولي عن اإلعاقة أو
• عند إعداد تقرير الصيانة ،حسب عدد األشخاص
ر
ر
والسي الذاتية ،تحديد حالة العجز وقبول اإلعاقة
والعقلية والعاطفية والنفسية واالجتماعية والديموغرافية لإلعاقة
ر
الطت وإعادة التأهيل،
المهت ،والعالج
المعوقي مفيدة لالستفادة منها ،التعليم الخاص ،وإعادة التأهيل
وتكون حقوق
ر
ي
ي
والتبت وما إىل ذلك ،حيثما ينطبق ذلك ،يتم إبداء الرأي وتقديم
والمساعدة االجتماعية ،وتقييم خدمات مثل الكفالة
ي
العروض .وباإلضافة إىل ذلك ،إذا كان هناك فرق ربي مستوى المعيشة المرصود والدخل المعلن ،تطلب معلومات
عاديي ومؤسسات ومنظمات.
رسميي أو
ووثائق إضافية بشأن الدخل وتستخدم معلومات من أشخاص
ر
ر
• اإلجراء الواجب تطبيقه إال يف حاالت الطوارئ.

معايي اإليرادات لرعاية اإلعاقة الميلية ؟
ه
ر
 - 12ما ي

ر
(ثلت) دخل الفرد يف جزء األرسة لألفراد الذين يعيشون يف
يجب أال يتجاوز الدخل
الرسم الذي يدخل الميل  2/3ي
ي
أرستك.
يجب أال يزيد دخل الفرد يف األرسة لعام  2022عن  2835.60رلية تركية.
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الت يجب أن يتخذها أولئك الذين تم قبولهم يف تطبيق كشوف مرتبات صيانة الميل؟
ه اإلجراءات ي
 - 13ما ي

 .1ينشأ الملف الذي يتضمن تقرير
الصيانة وجميع الوثائق المطلوبة.
ُ .2
سيطلب صيانة الميل لفتح الحساب
المرصف الذي سيودع فيه المعاش
ي
التقاعدي.

 - 14إىل أي مدى سيتم االنتهاء من طلب
راتب صيانة الميل؟

اوسيؤدي التسليم الكامل للوثائق
والفحص الذي يجريه مجلس تقييم
خدمات الصيانة داخل مديرية المقاطعة
إىل موافقة مديرية المقاطعة.
القانوب كتابة يف غضون  30يوما.
السلت للطلب ،تقوم مديرية المقاطعة بإخطار العجز أو الممثل
وف حالة التقييم
ي
ي
ي
من أجل التطبيق ،إال يف حاالت الطوارئ.

ينبغ أن يتخذها أولئك الذين لم يتم قبولهم؟
الت
ي
ه اإلجراءات ي
 - 15طلب مرتب الصيانة ما ي
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القانوب.
سلت لطلب المعوق أو الممثل
 .1تخطر مديرية المقاطعة كتابة يف غضون  30يوما بأي تقييم
ي
ي
ً
القانوب أن يعيض عىل تقرير الصيانة يف غضون  30يوما من تاري خ اإلخطار.
 .2يجوز للمعوق أو الممثل
ي
مختلفي
موظفي
وتقوم مديرية المقاطعة بتقييم النداء ،وعند االقتضاء ،تكلف لجنة لتقييم خدمات الصيانة تتألف من
ر
ر
الت سيتم تقديمها هو القرار
بإعداد تقرير إعادة الصيانة .قرار المجلس ي
الثاب لتقييم خدمات الصيانة يف االعياضات ي
النهاب .إذا كان االعياض بسبب تقرير مجلس الصحة ،فإن إدارة المقاطعة ستخطر وزارة الصحة اإلقليمية بطلب اتخاذ
ي
ً
للمعوقي .وستتخذ مديرية المقاطعة اإلجراءات
معايي اإلعاقة والتصنيف وتقارير مجلس الصحة
إجراء وفقا لالئحة
ر
ر
الالزمة وفقا لتقرير مجلس الصحة الجديد.

 - 16كيف تتابع أوضاع اإلعاقة عند دفع رواتب الرعاية الميلية؟

الت تعينها مديريات الخدمات االجتماعية الشخص الذي سيقدم الرعاية مرة واحدة عىل األقل يف
وتوجه السلطات ي
السنة أو عند الحاجة ،وفقا لإلجراءات والمبادئ التوجيهية الواجب تطبيقها عىل تقديم خدمات الصيانة ،ومعرفة ما إذا
وتلق معلومات عما
يتعي عليها النظر إليهم
كانت خدمة الصيانة تقدم وفقا لخطة الصيانة الفردية ،عدد األفراد الذين ر
ي
تغيي يف دخلهم.
إذا كان هناك ر
تقديم تقارير إىل مديرية المقاطعات عن طريق إعداد تقرير عن استنتاجاتها ومالحظاتها والمعلومات الواردة.
وتقوم إدارة المقاطعة بالعمل وفقا للتقرير.

لدافغ الصيانة؟
 - 17ما هو ررسط اإلخطار
ي
وف حالة وفاة شخص معوق يتلق خدمات الصيانة ،يجب عىل الشخص الذي يقدم خدمات الصيانة إبالغ مديرية
ي
ً
ر
المقاطعة بالحالة ف غضون خمسة ر
األكي .وبخالف ذلك ،ستتخذ اإلجراءات القانونية واإلدارية بشأن
عش يوما عىل
ي
المسؤولي.
ر

ً
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التغيي الفطري يف اإليرادات؟
تغيي الدخل من قبل دائرة المراقبة أو
ر
 - 18إىل مت يجب اإلبالغ عن ر

بالتغي يف عدد
القانوب الذي يحتاج إىل رعاية أن يبلغ إدارة المقاطعة يف غضون شهر
ويجب عىل المعوق أو الممثل
ر
ي
يدىل ببيانات كاذبة أو كاذبة حول دخله أو
المعوقي واألفراد .يتم اتخاذ إجراء
األفراد ودخل
ر
ي
قانوب ضد الشخص الذي ي
تغيي يف دخله خالل الفية الزمنية
الذي ال يبلغ عن ر

 - 19الشخص الذي يحتاج إىل رعاية والشخص الذي يحتاج إىل رعاية يجب أن يقيم يف نفس العنوان ؟

توفي خدمة
يجب أن يقيم المعوقون والقريب الذي يحتاج إىل رعاية يف نفس العنوان .ومع ذلك ،يمكن لألقارب أيضا ر
الصيانة من عناوين مختلفة بالقرب من الوصول والذهاب كل يوم ،ررسيطة أن يكون مجلس تقييم خدمات الصيانة
الت
يتبي أن هناك شخصا آخر
مقتنعا بأنه لن تكون هناك مشاكل أو قصور يف ر
توفي خدمة الصيانة إذا لم ر
يعتت بالعقبة ي
ي
للمعوقي الذين يحتاجون إىل الصيانة
الصيانة
احتياجات
جميع
تلبية
وف هذه الحالة ،من الرصوري
ر
تحتاج إىل صيانة .ي
ً
ف غضون أرب ع ر
ثماب ساعات من الصيانة،
تبطي
ر
وعشين ساعة وأن يكونوا مر ر
بالمعوقي الذين يحتاجون فعال إىل ي
ي
ً
اب ساعات.
ثم
عن
يقل
أال
عىل
الصيانة،
تقرير
ف
معا
سيكونون
الت
الساعات
عدد
وتحديد
ي
ي
ي
ً
المحتاجي للنفقة ،يلزم إخطار مديرية المقاطعة ف غضون خمسة ر
عش يوما عىل
المعوقي
تغيي عنوان إقامة
وف حالة ر
ر
ر
ي
ي
قانوب أو إداري بشأن المسؤول.
.
اء
ر
إج
اتخاذ
سيتم
ذلك،
وبخالف
تقدير
أقض
ي
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تغيي العنوان يجب إخطار المثبط الذي يحتاج إىل صيانة يف غضون عدد األيام؟
 - 20ر

ً
المحتاجي للنفقة ،يلزم إخطار مديرية المقاطعة ف غضون خمسة ر
عش يوما عىل
المعوقي
تغيي عنوان إقامة
وف حالة ر
ر
ر
ي
ي
قانوب أو إداري بشأن المسؤول.
.
اء
ر
إج
اتخاذ
سيتم
ذلك،
وبخالف
تقدير
أقض
ي

وموظفي الرعاية؟
 - 21هل يتم اعطاء خدمات العناية خالل إقامة اقارب ذوي االحتياجات
ر

المعوقي الذين يحتاجون إىل
القانونيي الذين يحتاجون إىل إعالة ،يمكن ألقارب
الممثلي
المعوقي أو
وف حالة طلب
ر
ر
ر
ر
ي
إعالة تحت ر
المعوقي أو من أقربائهم.
مقدم الرعاية من
أو
للصحة
العامة
المديرية
وتوجيه
اف
إرس
ر
ي
ً
للمعوقي إىل مركز الرعاية الذي يوظف
شهريا رسوم خدمة الصيانة المقدمة
يف هذه الحالة ،ستدفع مديرية المقاطعة
ر
مقدم الرعاية.
األقارب أو
ي

ً
 - 22من يعتي مرتبطا بالرعاية الميلية؟

الزوجة واألطفال وزوجات أطفالهم ووالديهم و والديهم ،أحفادهم وزوجات أحفادهم وإخوانهم وزوجات أخواتهم،
زوجات إخوانهم وأطفال إخوانهم وزوجات إخوانهم ،زوجاتهم وزوجاتهم و زوجاتهم وآبائهم وزوجاتهم ،زوجاتهم

ً
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وزوجاتهم وأزواجهم وإخوانهم وزوجات أخواتهم ،زوجاتهم وإخوانهم وأخواتهم وزوجاتهم و زوجاتهم ،إخوانهم
يشي إىل أطفاله وزوجاتهم ،الخاالت والعمات وزوجاتهم وأطفالهم وزوجاتهم ،أعمامهم وزوجات
وأزواجهم ،عمهم ر
أعمامهم وأطفال عمهم وزوجاتهم ،العمات وخاالتهن وزوجاتهن وخاالتهن وزوجاتهن وخاالتهن وزوجاتهن.

 - 23إىل مت يمكن أخذ الصيانة؟

ال تزال الصيانة مدفوعة طالما تم الحفاظ عىل العقبة الثقيلة يف الميل.

الت يجب خدمتها يف الرعاية الميلية؟
ه ساعات الخدمة العديدة ي
 - 24ما ي

المقيمي
المعوقي عىل  24ساعة من الرعاية ،فمن الرصوري أن يحافظ أقارب
ولي كان من الرصوري أن تحافظ أرسة
ر
ر
القريبي عىل  8ساعات عىل األقل إذا لم يكن لدى مجلس تقييم خدمات الصيانة أي أقارب لرعايتهم ورعايتهم يف
ر
أرسهم المعيشية.

المعوقي
 - 25كيف يمكن توجيه نداء إىل المجلس المنقح لتقرير صحة
ر

الوص أو التقرير عىل تقرير مجلس صحة اإلعاقة.
الوص أو
الت تطلب العجز نفسه أو
ي
ي
ويجوز أن تعيض المؤسسة ي
تنطبق المصالح عىل وزارة الصحة يف المقاطعة ،مع التماس استئناف ومثال عىل ذلك التقرير األول لمجلس صحة

ً
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المعوقي إىل المستشق المخول بتقديم تقرير إىل
المعاقي .يتم إرسال الشخص الذي يتلق التقرير من مجلس صحة
ر
ر
للمعوقي .وإذا كانت القرارات المتعلقة باالعياض والقرار المتعلق باالعياض عىل تقرير مجلس
مختلف
صح
مجلس
ر
ي
تسي يف نفس االتجاه ،يوضع التقرير المتعلق بمجلس صحة اإلعاقة يف صيغته النهائية .يف حالة اختالف
اإلعاقة
صحة
ر
تقارير مجلس صحة اإلعاقة ،سيتم إرسال الحكم األقرب إىل ميل الشخص إىل المستشق عي إدارة الصحة اإلقليمية
المعاقي من قبل مستشق
المعاقي .القرار الذي اتخذه مجلس صحة
إلعادة فحص الشخص وتقرير مجلس صحة
ر
ر
نهاب.
الحكام ي

يوم لمستشق الحاكم؟
 - 26هل هناك دفع ي
االجتماع يف حالة اإلحالة إىل المؤمن عليه نفسه
الت تدفعها مؤسسة الضمان
ي
ه المصاريف ي
بدالت السفر واليومية ي
صح خارج المستوطنة
وف حاالت اإلحالة إىل مجلس
ي
والمستفيدين من مسؤوليته وهم األم واألب والزوج واألبناء ي
/منطقة العمل.

ر
الشوط التالية مطلوبة لهذا؛

 اإلحالة إىل مقدم خدمة صحية خارج محل اإلقامة ألسباب طبية وإجبارية مثل عدم وجود أجهزة تشخيصية أوالمعت ،بعد الفحص أو العالج من قبل الطبيب أو طبيب األسنان الذي يتم إجراؤه
أخصاب يف الفرع
عالجية ضورية أو
ي
ي
يف المنشأة الصحية المتعاقد معها مقدم الخدمة الذي ينطبق عليه األشخاص،

الت تحددها مؤسسة
 تتم اإلحالة من قبل مقدم رعاية صحية ثانوي أو ثالث متعاقد معه ،باستثناء االستثناءات يالت يقوم بها طبيب األرسة)،
الضمان
االجتماع( ،لن يتم قبول اإلحاالت ي
ي

 يجب تعبئة وثيقة إحالة المريض ويجب أن يكون توقيع وختم الطبيب موجودين عىل وثيقة اإلحالة( ،موافقة رئيسغي مطلوبة)،
الطبيب ر

 -يجب أن تذهب إىل المستشق المحول يف غضون  5أيام عمل ،بما يف ذلك يوم اإلرسال.

ً
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 - 28هل يؤثر عمر المعوق الذي تتم رعايته عىل الحجز عىل راتب الرعاية؟

عمر الشخص المعاق ليس مهما بالنسبة لعالوة الرعاية .المهم هو تحديد الحاجة إىل الرعاية.

 - 29هل يمكن لمن يحصل عىل معاش الرعاية الميلية أن يعمل مؤمن عليه؟

يمكن لمن يقدمون الرعاية ألقارب هم العمل ف وظيفة ثانية ر
بشط أال يتجاوز مستوى الدخل للفرد يف األرسة الحد األقض
ي
المحدد.

ً
حقوق المرأة يف رعاية المعوقي سؤاال  50إجابة 50

 - 30يف حالة وجود موظف مؤمن عليه يف الميل ،هل يتم خصم راتب المعاق؟

إذا كان والدا أو مقدمو الرعاية للشخص المعاق القاض ال يسكنون يف نفس الميل مع الشخص المعاق ،فيتم حسم
الراتب .إذا كانوا يعيشون يف نفس الميل ولكنهم ال يعتنون بهم ،فسيتم خصم الراتب مرة أخرى .إذا لم يرصف معاش
العجز لحاجات المعاق وضف ألسباب تعسفية يحسم الراتب مرة أخرى.

الت تعمل يف وظيفة أخرى أثناء رعاية المعوق يف الميل؟
ه حقوق المرأة ي
 - 31ما ي

التعيي
• حق
ر
• خصم ضيبة الدخل
• اإلعفاء من الرسوم والحق يف المغادرة
المعوقي
• حق التقاعد المبكر لألمهات العامالت ذوات األطفال
ر
• احقية المغادرة السنوي
• إجازة إجازة
• اإلذن المصاحب

ً ً
 - 32هل يمكن لمقدم الرعاية الحصول عىل تقاعد الرعاية يف حال كان الشخص الذي سيقدم الرعاية معاقا أيضا؟

ً
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ً
أيضا من إعاقة شديدة ،فال يمكن أن يكون الشخص المعاق مقدم رعاية.
يعاب
إذا كان مقدم الرعاية ي

 - 33هل يؤثر امتالك عقار
لشخص معوق عىل ارتباط براتب
الرعاية؟

ميل الشخص المعاق ،أرضه،
سيارته ،إلخ .حيازة البضاعة ال تمنع
دفع الراتب .ومع ذلك ،إذا كان
الميل واألرض والسيارة مستأجرة
ً
وتدر دخال ،فإنها تدخل يف دخل
األرسة.

 - 34هل يمكن حجز راتب
الرعاية الميلية؟

ال يمكن االستيالء عىل راتب الرعاية الميلية من قبل أي مؤسسة أو ررسكة أو فرد بسبب ديون الشخص المعاق أو مقدم
الرعاية.

ً
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مرصف من خالل إظهار رهن رهن الرعاية الميلية؟
 - 35هل يمكن الحصول عىل قرض
ي

ال يمكن إظهار راتب رعاية ميلية والحصول عىل قرض من البنك.

 - 36هل يمكن االستفادة من خدمات إعادة التأهيل يف حالة الحصول عىل راتب رعاية ميلية؟

لضمان مشاركة ذوي اإلعاقة يف الحياة االجتماعية ،يجب أن يستفيد المعوق الذي يتقاص راتب رعاية ميلية من
ً
خدمات الرعاية والتأهيل ف مراكز اإلرشاد والتأهيل األرسي الت تقدم خدمة نهارية ،ر
بشط أال تتجاوز  16ساعة .أسبوعا،
ي
ي
وأن تكون خدمة الرعاية المناسبة يف نطاق منشور الخدمة المؤقتة ورعاية اليالء ( .)12/2010إذا أقام يف مركز إعادة
ً
مؤقتا وكضيف لمدة أقصاها ً 30
يوما يف السنة ،فإن الرعاية ال يتم خصم الراتب.
التأهيل

للمعاقي االستفادة من تخفيض الرصائب؟
 - 37هل يمكن
ر

المعوقي.
الموظفي
المعوقي االستفادة من التخفيضات الرصيبية مثل
المسؤولي عن رعاية
للموظفي
يمكن
ر
ر
ر
ر
ر

ً
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الت ترع معاق التقدم لالستفادة من تخفيض الرصائب؟
 - 38أين يمكن للمرأة ي

األشخاص ذوو اإلعاقة ومن يعولونهم الذين يرغبون يف االستفادة من خصم اإلعاقة ،مع المستندات الالزمة ،يرسلون
ً
الت
التماسا إىل مديرية المجموعة ذات الصلة يف المحافظات مع مكتب الرصائب ،إىل مديرية اإليرادات يف المحافظات ي
الت ال يوجد بها مكتب ضائب ،ومكتب الرصائب يف
ال يوجد بها مكتب ضائب ،إىل مديرية اإليرادات يف المقاطعات ي
الت ال يوجد بها مكتب ضائب .عريضة
الت بها مكتب ضائب مستقل ،ومديرية الممتلكات يف المناطق ي
المناطق ي
شهي ،غازي عنتاب،
التطبيق أضنة ،أنقرة ،أنطاليا ،أيدين،
إسك ر
باليكسي ،بورصا ،ر
ر
دني يىل ،ديار بكر ،أدرنة ،أرضوم ،ي
مرسي ،موالطية إذا كان يف سكاريا
كوجاىل ،مالطية ،مانيسا،
إزمي ،كهرمان مرعش ،قيرصي ،قونية،
هاتاي ،اسطنبول ،ر
ر
ي
وف المقاطعات األخرى ،يجب
وتكيداغ وطرابزون
ر
وشانىل أورفا وزونغولداك ،فيجب كتابته إىل رئيس مكتب الرصائب ي
ي
كتابته إىل مكتب اإليرادات.

يت؟
ه المستندات المطلوبة لألشخاص الذين يعتنون بذوي اإلعاقة لالستفادة من التخفيض الرص ي
 - 39ما ي

• خطاب موقع ومختوم من صاحب العمل يفيد بأنه يعمل يف مكان العمل هذا،
• طلب استقطاع الرصيبة،
• جمهورية تركيا رقم هوية الشخص المعال المعال،
• مستند يوضح أنك مسؤول عن رعاية قريب معاق،
• النسخة األصلية أو نسخة موثقة من تقرير مجلس الصحة تظهر اإلعاقة.

ً
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 - 40هل يمكن تخفيض المعدالت يف تقارير المستشفيات التابعة لمجلس الصحة المركزي بوزارة المالية؟

الت يقيمها ،لكن مجلس الدولة “...
مجلس الصحة المركزي بوزارة المالية يخفض المعدالت يف التقارير الصحية ي
مركز تحديد نسبة اإلعاقة بناء عىل نتائج اإلعاقة.
لم يتم إعطاء أي سلطة لمجلس الصحة " ...
مجلس اإلدارة لتقليل نسبة اإلعاقة يف التقارير الصحية المقدمة من المستشفيات.

ً
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 - 41كيف تحدث الرعاية يف ميل ذوي االحتياجات الذي والداه منفصالن؟

إذا كان األشخاص المعوقون الذين انفصل والداهم يتلقون رعاية والديهم الذين ليس لديهم حضانة (عىل سبيل
ً
المثال ،إذا كان من المقرر أن ترعاهم والدتهم أثناء وجود األب يف الحضانة) ،يتم دفع بدل رعاية .ومع ذلك ،وفقا للمواد
تضمي دخل الوالد الذي يتوىل الحضانة يف دخل األرسة ،حت لو كان يعيش يف ميل
ذات الصلة من الالئحة ،يتم
ر
منفصل.

 - 42كيفية تقديم استعالم عن معاش الرعاية الميلية؟

يمكنك االستعالم عن مدفوعات معاشات الرعاية الميلية عي الحكومة اإللكيونية .بعد تسجيل الدخول باستخدام رقم
معرف جمهورية تركيا الخاص بك وكلمة المرور الخاصة بالحكومة اإللكيونية ،اكتب "استعالم عن معلومات الدفع
ر
الت تفتح ،يمكنك العثور عىل تفاصيل دفع الراتب .توجد
للرعاية الميلية
ر
المعوقي" يف رسيط البحث وانقر .يف الصفحة ي
للمعاقي ضمن عالمة التبويب "وزارة األرسة والسياسات
مية االستعالم عن معلومات مدفوعات الرعاية الميلية
ر
ر
االجتماعية".

ً
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الت لديها طفل معاق بحاجة إىل رعاية التقاعد المبكر؟
 - 43كيف يمكن لألم ي

ً
الصح العام رقم  ،5510تمت إضافة رب ع عدد أيام دفع
والتأمي
وفقا للمادة  28من قانون التأمينات االجتماعية
ر
ي
إجماىل عدد أيام دفع األقساط ،كما يتم خصم هذه الفيات اإلضافية من سن التقاعد.
األقساط بعد  1أكتوبر  2008إىل
ي
ً
كي يف صندوق التقاعد االستفادة من هذا
يمكن لجميع األمهات العامالت يف
التأمي أو المؤمن عليهم طوعيا أو المشي ر
ر
الحق.

الت لديها طفل معاق بحاجة إىل رعاية؟
 - 44كيف تحسب مدة التقاعد المبكر لألم ي

اللواب طلي معاش التقاعد أو معاش
الت مرت بعد  1أكتوبر  2008للنساء المؤمن عليهن
ي
رب ع عدد أيام دفع األقساط ي
الالب لديهن طفل معاق بشدة،
الشيخوخة ،وأولئك
ي
إجماىل عدد األيام،
أ -سيتم إضافة قسط الدفعة إىل
ي
ب -ستخصم هذه المدد المضافة من حدود سن التقاعد.
هنا هو تحديد هذه الفيات؛

ً
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التأمي للمؤمن عليها قبل أو بعد  1أكتوبر ،2008
 بدايةر
 تاري خ ميالد الطفل ،إذا مات ،تاري خ الوفاة، تاري خ بدء ونهاية اإلعاقة الشديدة الت تحتاج إىل رعاية مستمرة من شخص آخر سواء كان الطفل مي ًوجا أم ال،
ي
 إذا كانت المؤمن عليها مطلقة سواء كانت الحضانة للمؤمن عليها.تبت الطفل من قبل المؤمن عليها.
 هل تم ي إنجاب رأكي من طفل معاق بشدة يحتاج إىل رعاية مستمرة من شخص آخر،
ً
 وفقا ألحكام القانون رقم  2828بشأن وكالة الخدمات االجتماعية وحماية الطفل ،سيتم تحديد ما إذا كانت تستفيد منغي مدفوعة األجر.
خدمات الحماية والرعاية وإعادة التأهيل عىل أساس دائم ومبيت ،مدفوعة أو ر

ً
إذا تم اإلبالغ عن حالة طفل امرأة مؤمنة بدأت العمل قبل أكتوبر  2008ولديها أيضا طفل معاق بشدة ويحتاج إىل رعاية
إجماىل مدفوعات األقساط أيام .يتم خصم من حد
مستمرة لشخص آخر ،تتم إضافة رب ع وقت عمل المؤمن عليه إىل
ي
سن التقاعد للفية المضافة.

ً
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 - 45هل يمكن لألم الت لديها ر
أكي من طفل معاق االستفادة من هذا الحق عىل حدة لكل طفل؟
ي

يمكن لألمهات اللواب لديهن ر
العاديي.
أكي من طفل معاق بشدة االستفادة من هذا الحق ألحد أطفالهن
ر
ي

الت لديها طفل بحاجة إىل رعاية من حساب قسط التقاعد المبكر؟
ه مدة استفادة األم ي
 - 46ما ي

خالل حياة الطفل ،يمكن لألم االستفادة من الحق يف إضافة أقساط وخصم حد السن.

التبت؟
 - 47هل يمكن لألمهات االستفادة من حق التقاعد المبكر عىل الطفل المحتاج للرعاية يف
ي

ً
تبت طفل بحاجة إىل رعاية ،يحق لألم أيضا التقاعد المبكر ،ولكن إذا كان الطفل يستفيد من وكالة حماية الطفل
يف حالة ي
كإقامة للحدود ،فال يمكن لألم استخدام هذا الحق.

ً
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الت لديها طفل معاق بحاجة إىل رعاية؟
 - 48أين يمكن التقدم للحصول عىل التقاعد المبكر لألم ي

اللواب يرغي يف تحديد أن طفلهن معاق ويحتاج إىل رعاية مستمرة من شخص آخر
يجب عىل األمهات المؤمن عليهن
ي
االجتماع ،حيث يتم عمل آخر عمل لهن .يرسل مكان الطلب األطفال إىل المستشفيات ذات
التقدم إىل مركز الضمان
ي
المجالس الصحية المسماة "مستشفيات الحكام" .مع التقرير الذي تم الحصول عليه من هنا يتم تحديد تواري خ البدء
واالنتهاء للحاجة للرعاية والفيات المراد إضافتها إىل قسط األم واستقطاعها من الحد األدب للسن.

المعوقي يف الميل الحق يف التقاعد؟
تعتت برعاية
الت
ر
ي
 - 49هل للمرأة ي

ً
بالمعاقي يف
يعتني
الالب
الصح العام رقم  ،5510ال يتم االعياف بالنساء
والتأمي
االجتماع
التأمي
وفقا لقانون
ر
ر
ر
ر
ي
ي
ي
الميل كعامالت  /موظفات.
يعتني
الالب
التأمي للمرأة يف هذه الحالةُ .يطلب من النساء
بما أنهم ليسوا يف وضع الموظف ،ال يتم دفع أقساط
ر
ر
ي
التأمي الخاصة بهن "عند الطلب" من أجل حقوقهن التقاعدية.
بالمعاقي يف الميل دفع أقساط
ر
ر

ً
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اجتماع؟
بالمعاقي يف الميل عىل ضمان
يعتني
الالب
 - 50ما الذي يتم عمله لضمان حصول النساء
ر
ر
ي
ي

يعتني بإعاقة شديدة يف الميل ولضمان حقوقهن يف التقاعد،
الالب
االجتماع للنساء
من أجل دفع أقساط الضمان
ر
ي
ي
الت ترع حملة معطل ".
المعوقي
تقوم جمعية أمهات األطفال
ر
ر
والمتطوعي بتنفيذ "االعياف بالحق التقاعدي للمرأة ي
ضمن نطاق الحملة ،تم جمع ر
ً
توقيعا وتم تنفيذ أنشطة المناضة والضغط .تجري الجمعية االستعدادات
أكي من 15.00
تعتت
الت
ي
من أجل تقديم اقياح تعديل القانون إىل الجمعية الوطنية الكيى ليكيا من أجل منح حقوق التقاعد للمرأة ي
بالمعاقي.
ر

ً
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 50سؤا ًلاً50ً-إجابة
رعايةًالمرأةًللمعاقين
حقوقً

األوروب.
المدب التابع لالتحاد
التفكي
األوروب ضمن نطاق برنامج
تم إعداد هذا المحتوى بدعم من االتحاد
ر
ي
ي
ي
األوروب.
ج وال تعكس وجهات نظر االتحاد
ي
تعود مسؤولية المحتوى بالكامل إىل شنآي كجه ي

