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Landul și municipalitățile îi ajută pe părinți contribuțiile la grădinițe și școli publice care au
cursuri întreaga zi sunt suspendate în luna mai
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Guvernul landului anunță:
Pandemia de coronavirus constituie o mare provocare pentru multe
familii și este deosebit de stresantă pentru părinții copiilor mici și de
școală primară. Pentru a-i sprijini pe acești părinți în situația actuală,
landul și municipalitățile, la fel ca în luna aprilie, renunță din nou, și în
luna mai, la nivel național, la perceperea contribuțiilor părinților la
grădinițe și la școlile publice care au cursuri întreaga zi. Aceasta
înseamnă că părinții nu trebuie să plătească contribuțiile părinților
pentru luna mai, chiar dacă beneficiază de o ofertă de îngrijire a copiilor.
Vicepremierul, Ministerul Copiilor și Familiei, Joachim Stamp, a declarat:
„Am extins îngrijirea de urgență și, de astăzi, am extins-o pentru copiii
cu un singur părinte, care lucrează. Totuși, oferta grădinițelor și școlilor
care au cursuri întreaga zi nu este disponibilă pentru majoritatea
familiilor. De aceea dorim să scutim familiile de aceste contribuții pentru
încă o lună. În același timp, lucrăm la concepte privind modul în care am
putea redeschide ofertele educaționale pentru copiii noștri, în mai mulți
pași mici.”
Ministrul local, Ina Scharrenbach, a declarat: „Împreună cu
municipalitățile, am ajuns din nou la un acord echitabil pentru familiile
din Renania de Nord-Westfalia. În această perioadă dificilă, guvernul
landului a promis că va continua să finanțeze serviciile de îngrijire a
copiilor și de educație și suntem pregătiți să preluăm jumătate din
contribuțiile părinților, pierdute de municipalități. Acesta este un semn
puternic al responsabilității comune și al cooperării în Renania de NordWestfalia.”
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Ministrul Învățământului și Educației, Yvonne Gebauer, a subliniat:
„Decizia aceasta înseamnă că părinții vor fi, de asemenea, scutiți de
contribuții pentru OGS, grădinițe și alte forme de îngrijire, pentru luna
mai."

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați birourile de presă ale ministerelor:
Ministerul Copiilor, Familiei, Refugiaților și Integrării, telefon 0211 837-2417.
Ministerul Învățământului și Educației, telefon 0211 5867-3505.
Ministerul Afacerilor Interne, Locale, al Construcțiilor și Egalității de Șanse,
telefon 0211 8618-4246.
Acest comunicat de presă este disponibil și pe internet, la adresa de internet a
guvernului landului www.land.nrw
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