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Carta do Ministro aos Pais: Programa de Subsídio Infantil da COVID-19
26 de Abril de 2021
Estimados Pais de Ontário,
Não há dúvida que os cidadãos de Ontário têm mostrado incrível força e determinação durante
esta pandemia. Tem sido um período difícil repleto de desafios inesperados e pressões
financeiras. É por isso que, desde o começo da pandemia que o nosso governo aumentou o
apoio financeiro direto às famílias de Ontário.
Tenho o prazer de vos relembrar que estamos a aumentar esse apoio duplicando o próximo
trecho de pagamentos aos pais através do Subsídio Infantil da COVID-19 de Ontário. Nos
termos deste novo financiamento, os pais receberão $400 por cada criança desde os 0 ao 12º
ano e $500 para crianças e jovens com 21 anos ou mais com necessidades especiais. Isto
duplica os pagamentos do último trecho nos termos do Apoio anterior para o programa de
alunos.
Os pais que receberam Apoio para pagamentos a Alunos receberão automaticamente o novo
benefício começando no dia 26 de Abril de 2021. Os pais que não se candidataram ou
receberam o Apoio para o programa de Alunos podem candidatar-se ao novo financiamento
começando dia 3 de Maio até dia 17 de Maio. Serão facultados mais detalhes sobre a
candidatura a esta nova fase nas próximas semanas na nova página web Subsídio Infantil da
COVID-19 de Ontário
Este investimento faz parte do Orçamento de 2021 de Ontário focado em proteger a saúde das
pessoas e a nossa economia . O governo de Ontário continua firme no seu compromisso de
fazer tudo que estiver ao seu alcance para combater a COVID-19, assegurar a segurança dos
nossos alunos e funcionários e estabelecer as bases para uma forte recuperação económica.
A COVID-19 teve um impacto em todos os aspetos da nossa sociedade mas reconhecemos
que a pandemia tem sido particularmente desafiante para os pais de crianças em idade
escolar. É por isso que, durante esta pandemia, o nosso governo colocou dinheiro mais
rapidamente nas mãos dos pais, reconhecendo que as famílias precisam e merecem
assistência neste momento – e que os pais são os que melhor conhecem as necessidades das
suas famílias.
A chegada de vacinas significa que existe esperança no nosso horizonte.
Atenciosamente,
O Dr. Stephen Lecce
Ministro de Educação

