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List Ministra do Rodziców - program zasiłków dla dzieci w związku z COVID-19

26 kwietnia 2021 r.

Szanowni Rodzice, 

Nie ma wątpliwości, że mieszkańcy Ontario wykazali nadzwyczajną odwagę i determinację w 
trakcie pandemii. Był to bardzo trudny okres, pełen nieoczekiwanych wyzwań i presji finansowej. 
Z tego powodu, od początku pandemii, nasz rząd stanął na wysokości zadania i zapewnił 
rodzinom w Ontario wsparcie finansowe.

Miło mi przypomnieć, że od kwietnia 2021 r. zwiększyliśmy pomoc finansową dla mieszkańców 
Ontario poprzez podwojenie zasiłku rodzinnego w związku z COVID-19.

W ramach nowej tury finansowania, rodzice będą otrzymywać $400 dla każdego dziecka od  
chwili jego urodzenia, aż do ukończenia przez niego12 klasy.

Natomiast $500 otrzymają rodzice dla każdego dziecka i nastolatka specjalnej troski  do 21 
roku życia. Oznacza to podwojenie płatności otrzymanych w ostatniej turze w ramach 
poprzedniego programu - Wsparcie dla Uczniów.

Rodzice, którzy otrzymali Wsparcie dla Uczniów, automatycznie otrzymają nowy zasiłek 
począwszy od 26 kwietnia 2021 r.  Rodzice, którzy nie wnioskowali o Wsparcie dla Uczniów, 
mogą zgłosić wniosek o nowy zasiłek począwszy od 3 maja do 17 maja.

Więcej szczegółów na temat składania wniosków dotyczących płatności zostanie udostępnione 
w nadchodzących tygodniach na stronie internetowej informującej o nowym zasiłku rodzinnym w 
związku z COVID-19 dla mieszkańców Ontario..

Inwestycja ta jest częścią budżetu Ontario na rok 2021, skoncentrowanego na ochronie zdrowia 
mieszkańców i ekonomii. Rząd w Ontario bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania, aby 
uczynić, co tylko jest  możliwe w  zwalczaniu COVID-19,aby zapewnienić bezpieczeństwo uczniów 
i pracowników oraz stworzenie fundamentów do silnego ożywienia gospodarczego prowincji..

COVID-19 wpłynął na każdy aspekt życia naszej społeczności, ale widzimy, że szczególne 
wyzwania pandemia postawiła przed rodzicami dzieci w wieku szkolnym.

Z tego względu, przez cały czas trwania pandemii, nasz rząd sprawnie przekazywał rodzicom 
wsparcie finansowe rozumiejąc, że rodziny potrzebują i zasługują na natychmiastową pomoc, 
gdyż to rodzice najlepiej znają potrzeby swojej rodziny.

Dostawa szczepionek oznacza, że widać światełko w tunelu. 

Z poważaniem, 

Stephen Lecce 
Minister Edukacji 
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