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 حكومة والية
   نوردراين فستفالن

 320/04/2020 -بيان صحفي 

  -الوالية والبلديات تخففان العبء عن اآلباء 
 تعليق اشتراكات رعاية األطفال والمدارس التي تعمل بدوام كامل عن شهر مايو

ا يلي:   تُعلن حكومة الوالية عمَّ

ل عبئًا كبيًرا ال سيما بالنسبة آلباء األطفال  تمثل جائحة كورونا تحديًا كبيًرا للعديد من األسر، وهي تشك ِّ

الصغار وتالميذ المدارس االبتدائية. ولدعم هؤالء اآلباء في الوضع الراهن، تتنازل الوالية والبلديات، 

ا في جميع أنحاء الوالية عن تحصيل كما كان الحال في شهر أبريل سيكون أيًضا في شهر مايو، مجددً 

اشتراكات اآلباء للرعاية النهارية لألطفال وعروض رعاية اليوم الكامل وعروض الرعاية في 

المدارس. وهذا يعني أن اآلباء لن يكونوا مضطرين لدفع أي اشتراكات آباء عن شهر مايو، بغض 

ا إذا كانوا يستفيدون من عرض الرعاية أم ال.   النظر عمَّ

 

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الطفل واألسرة يواخيم ستامب: "لقد قمنا بتوسيع نطاق الرعاية 

الطارئة، ومنذ اليوم، قمنا بتوسيع نطاقها لتشمل أيًضا أطفال المعيلين الوحيدين العاملين أيًضا. ومع 

ليس متاًحا لغالبية األسر.  ذلك، فإن عرض الرعاية النهارية لألطفال والمدارس التي تعمل بدوام كامل

لذلك، نريد إعفاء األسر من االشتراكات لشهر آخر. وفي الوقت نفسه، نعمل على صياغة مفاهيم حول 

 كيفية إعادة إتاحة العروض التعليمية ألطفالنا في خطوات صغيرة عديدة".

 

اتفاق عادل يصب في قالت وزيرة البلديات إينا شارينباخ: "لقد توصلنا مع البلديات مرة أخرى إلى 

مصلحة األسر في والية نوردراين فستفالن. لقد وعدت حكومة الوالية بمواصلة تمويل مرافق رعاية 

األطفال والمرافق التعليمية خالل تلك الفترة العصيبة، ونحن على استعداد لتحمل نصف قيمة اشتراكات 

ة المشتركة والتعاون في والية نوردراين اآلباء التي فقدتها البلديات. وهذه داللة قوية على المسؤولي

 فستفالن".

 

أكدت وزيرة التربية والتعليم إيفون جباور على ما يلي: "القرار يعني أنه سيتم إعفاء اآلباء أيًضا من 

 اشتراكات المدارس التي تعمل بدوام كامل والرعاية النهارية وأشكال الرعاية األخرى عن شهر مايو".
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