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Πληροφορίες για γονείς
Των παιδιών τους και σε στις κάτω αναφερόμενες εγκαταστάσεις ή κέντρο ημερήσια
περίθαλψης παιδιών

Πληροφορίες για φορείς, διευθύνσεις,
προσωπικό
για εγκαταστάσεις παιδικών σταθμών, κέντρα ημερήσιας περίθαλψης παιδιών,
θεραπευτικές εκπαιδεύσεις των εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ για τη φροντίδα παιδιών
των ατόμων που εργάζονται σε κρίσιμες
υποδομές (βασικά πρόσωπα)

και
φροντίδα το Σαββατοκύριακο
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ για τη φροντίδα παιδιών
των ατόμων που εργάζονται σε κρίσιμες
υποδομές (βασικά πρόσωπα)
Από την Δευτέρα, 23.03.2020 ισχύουν οι νέοι κανονισμοί, που είναι επιλέξιμες.
Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της υποδομής ζωτικής σημασίας, η κρατική
κυβέρνηση αποφάσισε ότι κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε κρίσιμη υποδομή και
μπορεί να παράσχει πιστοποιητικό εργοδότη για την αναγκαιότητα, ανεξάρτητα από
την οικογενειακή κατάσταση, έχει ατομικό δικαίωμα να φροντίζει τα παιδιά σε
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προσφορές παιδικής φροντίδας εάν η φροντίδα των παιδιών δεν μπορεί να
οργανωθεί με άλλο τρόπο υπεύθυνα - σύμφωνα με τις συστάσεις της RKI.
Επομένως, αρκεί να προσκομιστεί αντίστοιχο πιστοποιητικό από έναν γονέα
· τα πιστοποιητικά δεν πρέπει πλέον να υποβάλλονται και από τους δύο γονείς. Οι
μοναχικοί γονείς που εργάζονται σε υποδομές ζωτικής σημασίας δεν χρειάζεται να
παρέχουν περαιτέρω αποδείξεις εκτός από το πιστοποιητικό εργοδότη.

Το δικαίωμα για τη φροντίδα θα εκπληρωθεί στις εγκαταστάσεις ή τα κέντρα
ημερήσιας φροντίδας με τα οποία οι γονείς έχουν σύμβαση φροντίδας.

Οι γονείς έχουν επίσης το δικαίωμα φροντίδας, οι οποίοι δεν έχουν σύμβαση
παιδικής φροντίδας με μία προσφορά παιδικής φροντίδας!

Σε αυτές τις

περιπτώσεις, οι γονείς επικοινωνούν με την Υπηρεσία προστασίας ανηλίκων.

Εάν η προσφορά της παιδικής φροντίδας έχει με τους γονείς σύμβαση παιδικής
φροντίδας, απορρίπτουν την φροντίδα ή την αρνιούνται, μπορούν οι γονείς να
απευθυνθούν στην Υπηρεσία προστασίας ανηλίκων.

Φροντίδα το Σαββατοκύριακο
Η φροντίδα του Σαββατοκύριακου θα εξασφαλιστεί από τις 23.03.2020. Το
Σαββατοκύριακο 21.03./22.03. προσφέρεται εκεί όπου οι Υπηρεσίες προστασίας
ανηλίκων και φορείς που έχουν ήδη προβλέψει κάτι τέτοιο.

Υπουργείο για παιδιά, οικογένειες, πρόσφυγες και ενσωμάτωση του κρατιδίου
της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλία
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