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٢٠٢٠/٠٤/٣٢٠ –اطالعات مطبوعاتی   

کودکان  روزانههای برای مراقبت  ها پرداخت هزينه والدين را از ايالتها و شهرداريها

ددنکر معافبرای ماه مه را مدارس باز روزانه  مراقبت از کودکان درو  

ايالتی گزارش داد:دولت   

بزرگ است و مخصوصاً برای والدين کودکان  مشکلگير کرونا برای بسياری از خانواده ها يک  ويروس وا

به منظور حمايت از اين والدين در شرايط فعلی، ايالت و . دبستانی بسيار پر استرس است کودکانکوچک و

برای مراقبت از پرداخت هزينه های والدين  درسراسرکشور در ماه مهدر ماه آوريل همچنين شهرداريها نيز 

اين . صرف نظر می کندروزانه  امکانات مراقبت از کودکان در مدارس روزانه و های روزانه  کودکان و

مراقبت از کودک استفاده کنند، مجبور نيستند  امکاناتبدان معناست که والدين بدون توجه به اينکه آيا از 

 .را پرداخت کنند ه هاهزينبرای ماه مه 

مراقبت های  مورددر مپ گفت: "ما اشتيواخيم  خانوادهوزير ، وزير امور کودکان و رمعاون نخست وزي

مراقبتهای شاغل هستند  و دارند والدين مجرد کودکانی کهبرای کار کرده ايم و مخصوصا  اضطراری 

مراقبت از کودکان در ، ارائه مراقبت های روزانه برای کودکان و ولی باز هم. اضطراری را مهم می دانيم

به همين دليل ما می خواهيم خانواده ها ارائه داده نشده است. در دسترس اکثر خانواده ها  باز روزانهمدرسه 

 یدرعين حال، ما در حال کار بر روی مفاهيم. کنيم معافديگر  يک ماهبرای  هزينه های کودکان ندادرا از 

آموزشی را برای فرزندانمان دوباره بازگشايی با گامهای بسيار کوچک، امکانات توانيم بهستيم که چگونه 

 ."کنيم

در توافق عادالنه به نفع خانواده ها يک به ما مشترکا با شهرداری ها رنباخ گفت: "ااينا ششهرداری وزير 

ت ايالتی قول داده است بودجه مراقبت از در اين زمان دشوار، دولرسيده ايم. ايالت نورد راين وستفالن 

 والديناز طرف  که هزينه هایتا نيمی از  يمهستحاضر ماو  بعهده بگيردکودکان و امکانات آموزشی را 

وستفالن -از مسئوليت و همکاری مشترک در نوردراين خوبیاين نشانه . يمبعهده بگيررا  پرداخت نمی شود

 ."است

 

 

 



از  همچنينوزير آموزش و پرورش ايوون گبائور تأکيد کرد: "اين تصميم به معنای اين است که والدين 

برای مراقبت کودکان در مدارس باز روزانه و مراقبتهای روزانه و ساير اشکال مراقبت  هزينه هاپرداخت 

  ".می باشندبرای ماه مه معاف 

 

 وزيران تماس بگيريد:اگر سئوالی داشتيد با دفتر مطبوعاتی لطفا 

 در جامعه،خارجيان ادغام شدگان جذب و وزارت برای امور کودکان، خانواده ها، متواريان از کشورشان و 

 ٠٢١١ ٨٣٧-٢٤١٧شماره تلفن: 

  ٠٢١١ ٥٨٦٧-٣٥٠٥وزارت برای مدارس و آموزش )وزارت آموزش و پرورش(، شماره تلفن: 

  ٠٢١١ ٨٦١٨-٤٢٤٦وزارت کشور، شهرداريها، ساخت و ساز و برابری، شماره تلفن: 

 اين متن مطبوعاتی را همينطور می توانيد در سايت اينترنتی تحت آدرس اينترنتی دولت ايالتی مشاهده کنيد.

www.land.nrw 

 اطالعيه محافظت از اطالعات داده شده در مورد رسانه های اجتماعی
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