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Dewlet û şaredarî dê û bav azad dikin - Ji bo
Gulanê lênihêrîna zarok û tevahiya dibistanê ku ji
bo Gulanê vekirî tê sekinandin.
Hikûmeta dewletê ragihand:
Pandemiya Corona ji bo gelek malbatan pirsgirêkek mezin e û bi taybetî
ji bo dê û bavan ji zarokên dibistana piçûk û seretayî stres e.Ji bo
piştgirîkirina van dê û bavan di rewşa heyî de, dewlet û şaredarî di meha
Gulanê de dîsa li bendê ne, mîna meha Nîsanê li seranserê welêt li ser
berhevkirina beşdariyên dê û bavan ji bo lênêrîna rojane ji bo zarokan û
pêşkêşî lênihêrîna tev û rojên zarokan li dibistanan. Ev tê vê wateyê ku
dê û bavan ne neçar in ku ji bo meha Gulanê peran bidin , bêyî ku ew ji
pêşniyara lênêrîna zarokan bistînin.
Cîgirê Serokwezîr, yê Wezareta Zarok û Malbatê Joachim Stamp got:
"Me lênêrîna awarte berfireh kir û, ji îro û pê ve, em li ber zarokên dê û
bavên tenêçî yên ku karker in jî hene. Dîsa jî, pêşkêşkirina lênihêrîna
rojane ji bo zarokan û dibistana tevroj vekirî ji piraniya malbatan re tune.
Ji ber vê yekê em dixwazin malbatên ku ji mehekê carek din re bibin
alîkar. Di heman demê de, em li ser têgehan dixebitin ka em çawa
dikarin di gelek gavên piçûk de vebin pêşkêşiyên perwerdehiyê ji bo
zarokên xwe ji nû ve vegerin. "
Wezîra Herêmî Ina Scharrenbach wiha got: "Me, bi rayedarên herêmî
re, me careke din li ser berjewendiya malbatan li Nordrhein-Westfalen
rêkeftinek adil peyda kir. Hikumeta dewletê soz daye ku di vê heyamê
dijwar de dê fînansekirina lênêrîna zarokan û saziyên perwerdehiyê
bidomîne, û em amade ne ku nîvê alîkariyên dê û baviyê yên ku ji
şaredariyan hatine winda kirin bigirin. Ev nîşana xurt a berpirsiyarî û
hevkariya hevbeş a li Nordrhein-Westfalen ye. "
Wezîra Dibistan û Perwerdeyê Yvonne Gebauer tekez kir: "Biryar tê vê
wateyê ku dêûbav ji bo dibistanê tevroj, çavdêriya veguhastinê û formên
din ên lênêrînê jî ji bo meha Gulanê dê werin standin."

Ev daxuyaniya çapameniyê li ser Internetê jî heye. Li ser navnîşa înternetê ya
dewletê:
Wezareta zarok, malbat, penaber û yekbûnê , Telefon 0211 837-2417.
Wezareta Dibistan û Perwerdehiyê, Telefon 0211 5867-3505.
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Wezareta Karên Navxweyî, şaredarî, Avakirin û Wekheviyê , Telefon 0211 86184246.
Ev daxuyaniya çapameniyê li ser Internetê jî heye. Li ser navnîşa înternetê ya
dewletê www.land.nrw
Datenschutzhinweis betr. Soziale Medien

