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Eyalet ve belediyelerden ebeveynleri rahatlatan
adım – Mayıs ayında kreş ve tam gün okullar
(OGS) için aidat alınmayacak
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Eyalet Hükümeti duyurur:
Korona pandemisi, birçok aile için güç durumlara yol açtı ve özellike
küçük veya ilkokula giden çocukları olan ebeveynleri büyük zorluklarla
karşı karşıya getirdi. Eyalet ve belediyeler, ebeveynleri mevcut durumda
desteklemek için, eyalet çapında Nisan ayında olduğu gibi Mayıs ayında
da kreşler, tam gün okullar ve okullarda sunulan diğer bakım hizmetleri
için aidat almayacak. Bu şekilde, çocuk bakım hizmetlerinden yararlanıp
yararlanmadıklarına bakılmaksızın tüm ebeveynler Mayıs ayı için de
aidat ödemeyecek.
Başbakan Yardımcısı ve Çocuk ve Aileden Sorumlu Bakan Joachim
Stamp yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Acil bakım hizmetlerini genişlettik
ve bugünden itibaren çocuklarını tek başına büyüten ve çalışan kişilerin
çocuklarını da kabul ediyoruz. Bununla birlikte ailelerin büyük
çoğunluğu, çocuk bakımı ve tam gün okul hizmetlerinden
faydalanamıyor. Bu yüzden aileleri bir ay daha aidat yükünden
kurtarmak istiyoruz. Aynı zamanda, çocuklarımıza eğitim ve öğretim
hizmetlerini küçük adımlarla yeniden sunabilmek için farklı konseptler
üzerinde çalışıyoruz.”
Şehircilik Bakanı Ina Scharrenbach: “Belediyelerle birlikte, Kuzey RenVestfalya’daki ailelerin yararına yine adil bir düzenleme üzerinde
anlaştık. Eyalet Hükümeti, bu zor dönemde çocuk bakımı ve eğitim
tesislerinin finansmanını sağlamaya devam edeceği sözünü verdi ve biz
de belediyelerin buradaki kayıplarının yarısını üstlenmeye hazırız. Bu,
Kuzey Ren-Vestfalya’daki ortak sorumluluk bilincinin ve iş birliğinin güçlü
bir işareti.”
Okul ve Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer, açıklamasında şunları
vurguladı: “Ebeveynler bu karara göre tam gün okul, gündüz bakımı ve
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diğer bakım hizmetleri için Mayıs ayında aidat ödemek zorunda
kalmayacak.”

Sorularınız olursa lütfen bakanlıkların basın büroları ile irtibata geçin:
Çocuk, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı, Telefon: 0211 837-2417.
Okul ve Eğitim Bakanlığı, Telefon: 0211 5867-3505.
Vatan, Belediyeler, Şehircilik ve Fırsat Eşitliği Bakanlığı, Telefon: 0211 86184246.
Bu basın bültenine Eyalet Hükümetinin www.land.nrw adresli web sitesinden de
ulaşabilirsiniz.
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