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Το κράτος και οι κοινότητες βοηθάνε τους
γονείς Αναστέλλονται οι εισφορές για την φύλαξη των
παιδιών και για το Ανοιχτό Ολοήμερο Σχολείο
για τον μήνα Μάιο
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Η τοπική κυβέρνηση δηλώνει:
Η πανδημία του ιού Corona αποτελεί μεγάλη πρόκληση για πολλές
οικογένειες και επιβαρύνει ιδιαιτέρως τους γονείς των μικρών παιδιών
και των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το κράτος και o
δήμος, για να υποστηρίξει τους γονείς στην τρέχουσα κατάσταση,
παραιτούνται από την συνεισφορά των γονέων για τον Μάιο, όπως
είχαν κάνει και για τον Απρίλιο, σε πανεθνικό επίπεδο, για τη φύλαξη
των παιδιών σε νηπιαγωγεία και την παροχή υπηρεσιών παιδικής
μέριμνας στα σχολεία. Έτσι, οι γονείς δε θα χρειαστεί να πληρώσουν τις
συνεισφορές των γονέων ούτε τον μήνα Μάιο, ακόμα και αν
χρησιμοποιήσουν την προσφορά.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Υπουργός για τα Παιδιά και την
Οικογένεια, Joachim Stamp δήλωσε: «Επεκτείναμε την φύλαξη παιδιών
σε περίπτωση ανάγκης και από σήμερα ισχύει και για τα παιδιά των
εργαζόμενων μονογονεϊκών οικογενειών. Παρ’ όλα αυτά, η προσφορά
της ημερήσιας φύλαξης παιδιών και του Ανοιχτού Ολοήμερου Σχολείου
δε διατίθεται σε μεγάλο μέρος των οικογεvειών. Γι’ αυτό το λόγο θέλουμε
να απαλλάξουμε τις οικογένειες για άλλον έναν μήνα από τις
συνεισφορές τους. Συγχρόνως εργαζόμαστε σε στρατηγικές, για το πώς
θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά τις προσφορές μόρφωσης για τα
παιδιά μας με μικρά βήματα.»
Η Υπουργός Κοινοτήτων Ina Scharrenbach δήλωσε: «Κάναμε μαζί με
τους δήμους για άλλη μια φορά μια δίκαιη συμφωνία όσων αφορά τις
οικογένειες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση ενέκρινε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε
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περισσότερες εγκαταστάσεις επίβλεψης και επιμόρφωσης και είμαστε
πρόθυμοι, να αναλάβουμε από τους δήμους τις μισές από τις μη
καταβληθείσες εισφορές των γονιών. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι
υπάρχει συλλογική ανάληψη υποχρεώσεων και συνεργασίας στη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία.»
Η υπουργός παιδείας Yvonne Gebauer τόνισε: «Η απόφαση αυτή
σημαίνει, ότι θα απαλλαγούν και οι γονείς από τις συνεισφορές για τον
Μάιο για το Ανοιχτό Ολοήμερο Σχολείο, τη φύλαξη το μεσημέρι και
άλλες μορφές φροντίδας. »

Εάν έχετε απορίες απευθυνθείτε στο γραφείο τύπου των υπουργείων:
Υπουργείο για παιδιά, οικογένειας και ένταξης προσφύγων, τηλέφωνο 0211 8372417.
Υπουργείο σχολείων και εκπαίδευσης, τηλέφωνο 0211 5867-3505.
Υπουργείο Πατρίδας, Κοινότητας, Στέγασης και Ισότητας, τηλέφωνο 0211 86184246.
Αυτό το δελτίο τύπου διατίθεται και στο Διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης της τοπικής κυβέρνησης www.land.nrw
Δήλωση εμπιστευτικότητας που αφορά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσnς
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