االصدار االول 1212/21
Page 1 of 2

طلب برنامج رعاية الطفل

إسم الخدمة

نظام حماية اجتماعية مرتبط بتأمين األمومة لمساعدة االم العاملة في القطاع الخاص والتي ترغب في الحصول
الغاية من الخدمة

على بدل رعاية الطفل من خالل دار الحضانة أو من خالل المنزل وذلك عن طريق تحمل جزء من تكاليف

حضانة طفلها.

الفئة المستفيدة من الخدمة

جميع المؤمن عليهن المشموالت بتأمين األمومة.

قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني للمؤسسة www.ssc.gov.jo
 .1أن تكون المؤمن عليها مشمولة بتأمين األمومة وعلى رأس عملها.
 .2أن يكون الطفل على قيد الحياة.

شروط الحصول على الخدمة

 .3أن ال يتجاوز األجر الخاضع للضمان ( )1111دينار عند بدء إجازة األمومة.

 .4مدة االستفادة من البرنامج ( )6أشهر قبل إكمال الطفل الذي استحقت إجازة األمومة عنه ( )5سنوات ،يبدأ
احتساب البدل من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة األمومة.

الوثائق المطلوبة
المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

البطاقة الشخصية لألم والرقم الوطني للطفل أو الرقم الشخصي لغير االردني في حال تقديم طلب الرعاية من

خالل دور الحضانة.
ال يوجد

 لتقديم طلب الرعاية من خالل دور الحضانة:

 .1تزويد صاحب الحضانة او ضابط ارتباطها برقمها الوطني ورقم طفلها الوطني او الرقم الشخصي
في حال كان طفلها غير اردني ،ويمكن معرفة الحضانات المعتمدة لدى المؤسسة من خالل الموقع

االلكتروني للمؤسسة.

 .2يتعين على ضابط االرتباط او صاحب الحضانة بعد حصوله على الرقم الوطني او الشخصي لالم

العاملة وطفلها بالدخول على حساب المنشأة في موقع المؤسسة االلكتروني والدخول على خدمات

إجراءات  /خطوات تقديم الخدمة

رعاية حضانة وتقديم طلب إضافة طفل واستكمال اإلجراءات المطلوبة وارسال الطلب.

 .3تقوم المؤسسة بدفع الرسوم الشهرية عن حضانة الطفل او البدل المستحق للمرأة العاملة ايهما اقل
وذلك بشكل مباشر للحضانة وبواقع:

 مبلغ ( )41دينار شهرياً للطفل الواحد إذا كان اجر المؤمن عليها أكثر من ( )511دينار وأقل أو
يساوي ( )1111دينار.

 مبلغ ( )51دينار شهرياً للطفل الواحد إذا كان اجر المؤمن عليها أكثر من ( )311دينار وأقل أو
يساوي ( )511دينار.

الموقع االلكتروني www.ssc.gov.jo :
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 مبلغ ( )61دينار شهرياً للطفل الواحد إذا كان اجر المؤمن عليها ( )311دينار فما دون.
 لتقديم طلب الرعاية من خالل المنزل:

 .1الدخول إلى الحساب الشخصي على الموقع اإللكتروني للمؤسسة.
 .2اختيار خدمات األمومة ومن ثم طلب رعاية منزلية.
.3

ومن ثم مراجعة وتعبئة البيانات المطلوبة.

.5

تقوم المؤسسة بصرف مبلغ ( )25دينار للطفل الواحد ولمدة ( )6أشهر ويكون الصرف مباشرة لألم

.4

تحديد آلية الدفع وارسال الطلب.

العاملة من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب.

 إليقاف طلب بدل الرعاية:

 .1ادخال الرقم الوطني أو الشخصي للطفل.

 .2ادخال رمز التحقق الذي سيصلك برسالة نصية على هاتفك .
رسوم الخدمة
مدة إنجاز الخدمة

ال يوجد
( )3ايام عمل
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