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ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 24.03.2017 г.
Долар ЗША    1,8842
Еўра 2,0326
Рас. руб. 0,0326
Укр. грыўня 0,0694

Ігар КАР ПЕН КА, мі ністр 
аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

«Сфе ра аду ка цыі сён ня ва 
ўсіх на слы ху, і ба дай што 
толь кі ля ні вы не вы ка заў сваё 
мер ка ван не або «за», або 
«су праць», або не па хва ліў яе, 
або не па кры ты ка ваў. Аду ка цыя 
заў сё ды дае пад ста вы для 
гра мад ска га рэ за нан су. Але ёсць 
пы тан ні кар па ратыўнай эты кі, 
і не ўсё, што аб мяр коў ва ец ца 
ў на стаў ніц кай, трэ ба ра біць 
прад ме там гра мад скай дыс ку сіі. 
Ства рэн не ву чэб ных пра грам, 
школь ных пад руч ні каў, іх 
па ста ян нае ўдас ка наль ван не — 
сфе ра дзей нас ці пра фе сі я на лаў. 
Та му ад на з за дач гра мад ска-
кан суль та цый на га са ве та па 
пы тан нях аду ка цыі, які мы 
пла ну ем ства рыць,— пра вя дзен не 
тлу ма чаль най ра бо ты і ўдзел 
у фар мі ра ван ні гра мад скай 
дум кі па пы тан нях дзяр жаў най 
па лі ты кі, якая рэа лі зу ец ца ў 
сфе ры аду ка цыі».
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Працягваецца падпіска на «Звязду» на II квартал 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

— Якія но ва ўвя дзен ні змя шчае 
да ку мент?

— Іс ну юць сем'і, у якіх баць кі — 
ін ва лі ды або адзін з баць коў з'яў-
ля ец ца ін ва лі дам пер шай ці дру гой 
гру пы, яко га да гля дае дру гі з баць-
коў. Ка лі ў іх з'яў ля ец ца дзі ця, то з 
яго трох і да 18 га доў сям'я бу дзе 
мець пра ва атрым лі ваць да па мо гу 
не за леж на ад та го, па сту піў ма ла-
ды ча ла век ці дзяў чы на ў пра фе-
сій на-тэх ніч ную, ся рэд нюю спе цы-

яль ную або вы шэй шую на ву чаль-
ную ўста но ву, на ват на бюд жэт-
ную фор му, або не. Гэ та пер шае 
но ва ўвя дзен не. Дру гое — сем'і, у 
якіх вы хоў ва юц ца дзе ці-ін ва лі ды, 
бу дуць мець пра ва атрым лі ваць 
да па мо гу да да сяг нен ня дзі цем 18 
га доў у вы пад ку ня поў на га пра-
цоў на га дня. Гэ та зна чыць баць кі 
мо гуць пра ца ваць, на прык лад, на 
паў стаў кі — і атрым-
лі ваць да па мо гу.

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат  ��

Каб бацькам была палёгка

ПРЭ ЗІ ДЭНТ ГА РАН ТУЕ: ПРЭ ЗІ ДЭНТ ГА РАН ТУЕ: 
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не ба іц ца і здоль ная за ха ваць не ба іц ца і здоль ная за ха ваць 
па ра дак у дзяр жа вепа ра дак у дзяр жа ве

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

САПРАЎДНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ВЯСНАСАПРАЎДНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ВЯСНА

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Дэ пу тат тлу ма чыць 
сут насць за ко на пра ек та 

па дзярж да па мо гах сем' ям
На мі ну лай сесіі Па ла та прад стаў ні коў На цыя-
наль на га схо ду ў пер шым чы тан ні пры ня ла 
пра ект За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб уня-
сен ні змя нен няў і да паў нен няў у За кон Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «Аб дзяр жаў ных да па мо гах 
сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей». Каб зра зу-
мець, што зме ніць гэ ты за ко на пра ект у дзей-
ным за ка на даў стве, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па га ва рыў з на мес ні кам стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най і ма ла-
дзёж най па лі ты цы Ва лян ці най КУР СЕ ВІЧ, якая ад каз вае не па-
срэд на за пад рых тоў ку да ку мен та. СТАР. 2
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