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Провинцията и общините облекчават
родителите отменят се вноските за май месец за
детските заведения и целодневното
училище

Pressestelle Staatskanzlei
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 837-1134
0211 837-1405
oder
0211 837-1151

Правителството на федералната провинция съобщава:
Пандемията от коронавирус е голямо предизвикателство за много
семейства и представлява особено бреме за родителите на малки
деца и деца в начално училище. За да се подкрепят родителите в
настоящата ситуация, провинцията и общините се отказват както
през април, така и през май за пореден път от събирането на
територията на цялата провинция на вноски за детските заведения,
целодневните училища и предложенията за полагане на грижи за
децата в училище. Тоест и през май родителите не трябва да
плащат вноски, независимо от това дали ползват към момента
някое от предложенията за полагане на грижи за децата.
Вицепремиерът, министър по въпросите, свързани с децата и
семейните въпроси Йоахим Щамп каза: „Разширихме
предложенията за полагане на грижи за децата на родители на
първа линия в борбата с коронавируса, а от днес се предоставя
такава възможност и за децата на работещи самотни родители.
Въпреки това на голяма част от семействата не се предоставя
възможност за ползване на детски заведения и целодневни
училища. Ето защо искаме да освободим семействата от вноските
за още един месец. В същото време разработваме концепции, как
стъпка по стъпка да отворим образователните учреждения за
нашите деца.“
Министърът по общинските въпроси Ина Шарренбах заяви: „Заедно
с общините отново намерихме справедливо решение за
семействата в Северен Рейн-Вестфалия. Правителство на
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федералната провинция обеща в тези тежки времена да продължи
финансирането на образователните учреждения и детските
заведения, а ние сме готови да поемем половината от неплатените
родителски вноски. Това е ярък знак за споделената отговорност и
сътрудничеството в Северен Рейн-Вестфалия. "
Министърът на образованието и науката Ивон Гебауер подчерта:
„Решението означава, че от вноски за месец май ще бъдат
освободени също така родители, които ползват целодневно
училище, грижи за деца през обедната почивка, както и всякакви
други форми на полагане на грижи за децата.“

Ако имате въпроси, моля, свържете се с пресслужбата на
министерствата:
Министерство за децата, семейството, бежанците и интеграцията,
телефон: 0211 837-2417.
Министерство на образованието и науката, телефон: 0211 5867-3505.
Министерство на родината, общинските въпроси, строителството и
равните възможности, телефон: 0211 8618-4246.
Това прессъобщение е достъпно и в Интернет на уебсайта на
правителството на федералната провинция www.land.nrw.
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