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 تعارف .1
جب آپ بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے  معیاری دیکھ بھال کو تالش کرنا والدین کے لیے  مشکل ہوسکتا ہے۔ بچوں کی اچھی  

 ڈھونڈنے اور  پوچھنے کو یاد رکھنے کے لیے  بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔  کے پاس جاتے ہیں تو  
تک     اہلیتآپ اپنے بچے کے لیے  مفت ابتدائی تعلیم کی    یہ گائیڈ آپ کو غور طلب نکات فراہم کرتی ہے  تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ

آپ کو کیا جاننا اور نرسری، پری اسکول  یا چائلڈ مائنڈر کے ساتھ سائن اپ کرنے سے پہلے    کرسکتے ہیںکیسے رسائی حاصل  
  ہم اس گائیڈ کے بقیہ حصے میں  نرسری، پری اسکول یا چائلڈ مائنڈر کے لیے لفظ 'بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال' چاہیے۔ 

 استعمال کریں گے۔
 

 کیا ہے؟:  اہلیتمفت ابتدائی تعلیم کی 
کیونکہ وه چاہتے ہیں کہ  ہے مالی اعانتیہ برطانوی حکومت کی جانب سے تمام اہل بچوں کے لیے فراہم کی جانے والی  •

 ان کی زندگی کی شروعات بہترین ہو۔نرسری کی اچھی تعلیم حاصل کریں تاکہ  بچے 
ان بچوں کے مفت گھنڻے مل سکتے ہیں اگر ان کے والدین   خاص فوائد پر ہوں۔ اہلیت کے چند بچوں کو    کی عمر دو سال •

گھنڻے ہوتے    15ہفتوں کے لیے  فی ہفتہ    38۔ ان کے پاس عموماً   مفت گھنڻے ملیں گے    570کے    اہلیت  کو پورے سال میں  
 جیسی ہوتی ہیں۔ مدتجو اسکول کی  میں تقسیم کیا جاتا ہے وںمدت  3ہفتوں کو  38ہیں۔

ہیں  جب  وه    کے مفت گھنڻے حاصل کرسکتے    اہلیتسے    مدتاسکول کی       کے تمام بچے  کی عمر  تین اور چار سال   •
  570کے  اہلیتبچوں کو پورے سال میں   کہا جاتا ہے۔ اہلیتمفت  گیرجانے تک تین سال کے ہوجائیں ،اسے عالم اسکول 

وں میں  مدت  3ہفتوں کو    38گھنڻے ہوتے ہیں۔  15ہفتوں کے لیے  فی ہفتہ    38مفت گھنڻے ملیں گے ۔ ان کے پاس عموماً   
 جیسی ہوتی ہیں۔ مدت تقسیم کیا جاتا ہےجو اسکول کی 

،  گھنڻے ہے  15، جو کہ مزید کرسکتے ہیں (ای ایف ای) حاصل اہلیتکام کرنے والے بہت سارے والدین  توسیع شده مفت  •
گھنڻے تک   30 فی ہفتہ ہفتوں کے لیے 38اس وجہ سے بچے کے پاس   گھنڻوں کی پیشکش" کہا جاتا ہے۔ 30اسے اکثر "

 ہوتی ہے۔  اہلیتکی پورے سال میں  مفت   گھنڻے  1140جو کہ  مجموعی طور پر  ہوتے ہیں 
موسم     ختم ہوتے ہیں۔گھنڻے) اپریل کی ابتداء میں شروع ہوتے ہیں اور  اگلے سال مارچ کے آخر میں    570ہفتے  (یا    38یہ   •

  مدت کے لیے ستمبر میں اور  موسم بہار کی    زاں  شروع ہوتی ہیں،پھر موسم خ    یعنی ڻرمز  یںمدتاپریل میں    گرما کے ساتھ  
 میں ختم  ہوتی ہیں (جنوری سے مارچ)۔ 

 بچے کے لیے اپنےبچے کی دیکھ بھال کا درست انتخاب اپنے اور  .2
بچوں کی دیکھ بھال کی مختلف اقسام کے بارے میں  مزید معلومات ڈھونڈنے کے لیے ، برائے مہربانی مندرجہ ذیل لنک پر کلک  

 : کریں
childcare-choosing-steps-https://www.familyandchildcaretrust.org/five    تالش بچے کی دیکھ بھال کی   جس میں

  :Find a childcare providerکریں:  ی مالحظہبرائے مہربان  یا کارآمد سواالت کی ایک فہرست شامل ہے  لیے  غور کرنے کے    پر
.Essex County Council -Types of childcare  

 Childcare  یہ کہ  کے بارے میں معلومات حاصل کرسکتے ہیں  اور  آپ بچے کی دیکھ بھال کے حوالے سے تمام  حکومتی مدد
Choices   سائٹای سی سی ویب  مرکزی کی ویب سائٹ پر کس طرح درخواست دیں۔  Essex  -formation Service Family In

County Council ہیں۔موجود  معلومات   ھی والدین کے لیےویب پیج پرب کے   خاندانی معلومات کی خدمات(ایف  آئی ایس)پر 
 
 
 
 
 

https://www.familyandchildcaretrust.org/five-steps-choosing-childcare
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
https://www.childcarechoices.gov.uk/
https://www.childcarechoices.gov.uk/
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
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کے  اور معذوریوں (ایس ای این ڈی) خاص تعلیمی ضروریات  فراہم کرنے والوں کا فرض ہے کہ  وه  وں کی تعلیم تمام ابتدائی سال
اس بارے میں معلومات فراہم کرنے کے قابل ہوں گے  کہ وه یہ کس طرح کریں   وه آپ کو  حوالے سے بچوں کی مدد کریں اور  

اگ کو  آپ  ڈی یے۔اگر  این  ای  اداره  س  صحیح  لیے  کے  بچے  اپنے  ساتھ   آپ    کے  تو   ہے  ضرورت  کی  کرنے  تالش 
early.years@essex.gov.uk کی مدد کرے گا۔ میں کوئی نا کوئی آپ اور بچوں کی دیکھ بھال کی تالش   پر ای میل کرسکتے ہیں 

 
 کا دعوٰی کرسکتے ہیں اگر :  اہلیتتمام ادارے  مفت  بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے 

ہیں، یا ایک اسکول کی نرسری    شدهفراہم کرنے والے کے طور پر رجسڻر  وں کی تعلیم  ابتدائی سال  اوفسڻیڈ کے ساتھ  وه   •
 ہوں گے شده اس صورت میں وه اسکول کے حصے کے طور پر رجسڻر ہیں 

تین اور چار سال   تاکہ کا فیصلہ ہو اس میں بہتری کی ضرورت  یا عمده اچھا ،  اوفسڻیڈ کی جانب سے انہیں   ان کے پاس  •
 ۔کی  پیشکش کریں اہلیتمفت  کی عمر کے بچوں  کو  

، تاکہ دو سال کی عمر کے بچوں کے لیے  مفت  وہدیاگیا   فیصلہ    عمدهاچھا یا    ان کے پاس  اوفسڻیڈ کی جانب سے انہیں   •
 ۔کی پیشکش کریں اہلیت

 ۔کا معاہده ہو مالی اعانتکی  اہلیتان کے پاس ایسیکس کاؤنڻی کونسل کے ساتھ  مفت  •

کا  دعوٰی کرسکتے ہیں  اگر    اہلیتمفت مالی اعانت کے  تو تب بھی وه  اگر کوئی چائلڈ مائنڈر کسی چائلڈ مائنڈر ایجنسی کا حصہ ہو   
 کاایسیکس کے ساتھ  مالی اعانت کا معاہده  ہو۔  ایجنسی یا چائلڈ مائنڈر 

کی پیشکش کرسکتے    اہلیتمفت    نئے رجسڻر شده بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے  اپنے پہلے اوفسڻیڈ معائنے سے پہلے  
وه دو سال کی عمر    حاصل نہیں کرتے ، تو    ان کی طرف سے  اچھا یا عمده درجہ  پر  وه اپنے پہلے اوفسڻیڈ معائنے اگر  ہیں۔لیکن،

 کی پیشکش نہیں کرسکیں گے۔  اہلیتکے بچوں کے لیے  مفت 

 اہلیت جو مفت   چاہیے کہ وه اس بات کو یقینی بنائے کہ بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے تمام ادارے  الزماً ایسیکس کاؤنڻی کو
 عوٰی کرتے ہیں:گھنڻوں کا د  کے

 ۔ مرحلے  کا مکمل نصاب فراہم کریں یبنیاد  ے ک ابتدائی سالوں  •
معلومات دستیاب رکھیں     حاصل کرنے والے بچوں کا ریکارڈ رکھیں  اور مقامی اتھارڻی اور اوفسڻیڈ کے لیے   اہلیتمفت   •

 ۔ اگر وه  اسے دیکھنا چاہیں

 اہلیت  .3
 اعانت کی اہلیت دو سال کی عمر کے بچے کے لیے مفت مالی 

نہ صرف  بچوں کی دیکھ بھال استعمال کررہے ہیں۔    ہیپورے ایسیکس میں ہزاروں والدین اپنے دو سال کے بچوں کے لیے پہلے  
 آپ کا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ  کھیلنا، سیکھنا اور تفریح بھی کرسکتا ہے۔  اس سے آپ کو اپنے لیے وقت ملتا ہے ،بلکہ 

  اگر آپ مخصوص فوائد کا دعوٰی کرتے ہیں یا  اضافی معیار پر پورا اترتے ہیں تو  آپ اپنے دو سال کی عمر کے بچے کے لیے 
 مفت اہلیت حاصل کرسکتے ہیں۔

کریں کلک  پر  لنک  ذیل  مندرجہ  لیے  کے  معلومات  costs/free-childcare-with-https://www.gov.uk/help-  مزید 
olds-year-2-childcare 

 

یہ دیکھا جاسکے    ستعمال کرتی ہے تاکہ    ا(ای سی ایس)کا   سروسپڑتال کی    محکمہ تعلیم  کی اہلیت کی جانچ  ایسیکس کاؤنڻی کونسل  
 )(بشمول یونیورسل کریڈٹبچے اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں  جس کا دارومدار  ان کے والدین کو ملنے والے فوائد پر ہے کہ 

، کی مفت اہلیت تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں مدتاسکول کی  دوسال کی عمر کے اہل بچے  جب وه دو سال کے ہوجائیں تو وه 
 :ظہ کریںذیل میں مالح 

mailto:early.years@essex.gov.uk
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
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 وه مفت اہلیت حاصل کرتے ہیں    ہے اگر ان کی سالگره مابین 

 ستمبر ان کی دوسری سالگره کے بعد 1   اگست 31-اپریل1
 جنوری ان کی دوسری سالگره کے بعد 1   دسمبر 31-ستمبر1
 اپریل ان کی دوسری سالگره کے بعد 1   مارچ 31-جنوری1

چائلڈاینڈفیملی  ایسیکس  اپنے ضلع کے لیے تو آپ  بات کرنا چاہتے ہیں  یں اور اس بارے میں کسی  سےاس بارے میں اگرآپ اہل ہ
اپنے مقامی خاندانی مرکز کی تفصیالت کے لیے  مندرجہ ذیل  ۔  کے خاندانی مرکز سے رابطہ کرسکتے ہیں  سروس کی    َویل بیئنگ

 /https://essexfamilywellbeing.co.ukلنک پر کلک کریں 

دینے کی ضرورت ہے اور    آپ کو آن الئن درخواست دوسال کی عمرکے بچے کی مالی اعانت کے لیے  رجسڻر ہونے کے لیے ،
 آپ کو ضرورت ہوگی: 

 کی  قومی انشورنس نمبر ے آپ ک •
پورڻل • تعلیمی   آن-ایسیکس  لیے    الگ  جانے کے  ان  پر  استعمال سے الگ  ورڈ کے  پاس  اور  ایڈریس  میل  اپنے ای  اور 

، تو برائے مہربانی رجسڻر پر کلک کریں اور  فراہم کرده  ۔اگر آپ پورڻل پر پہلی بار رسائی حاصل  کررہے ہیں  کریں
 رہنمائی کی تعمیل کریں۔

تو آپ مندرجہ ذیل سے    آن الئن فارم مکمل کرنے کے لیے مدد چاہیے  اگر آپ کے پاس انڻرنیٹ کی سہولت موجود نہیں  یا آپ کو  
 : مدد حاصل کرسکتے ہیں

 ۔ان کے ساتھ کیسے رابطہ کرناہے اس  بارے میں تفصیالت کےلیے اوپرمالحظہ کریں۔ خاندانی مرکز •
 Early.Years@essex.gov.ukای میل کریں  •
 ۔بات کریںاپنے بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے،صحت کا معائنہ کرنے والے یا سماجی کارکن سے  •

جسے آپ اپنے بچے   چیکس میں کامیاب ہوجائیں تو آپ کو ایک حوالہ نمبر ملے گا  اہلیت کے  جب آپ آن الئن فارم پُر کرچکیں ،اور  
اگر اضافی معیارات گھنڻے حاصل کرسکیں۔  15تاکہ آپ اپنے مفت    لے کر جاسکتے ہیں   کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے پاس 

اپنا قومی انشورنس نمبر  اور دیگر شواہد  دکھانے کی  کی بنا پر اہل ہوں تو آپ کو فراہم کننده کو اپنے بچے کا پیدائشی سرڻیفیکیٹ، 
 ضرورت پڑے گی۔

 گھنڻے فی ہفتہ  15 گیرعالم-تین اور چار سال کی عمر کے بچوں کے لیے مفت مالی اعانت کی اہلیت 

)   مدتگھنڻے  فی ہفتہ (وقِت   گیرمفت عالم 15سے   مدت  کی  تین اور چار سال کی عمر کے تمام بچے  اپنی تیسری سالگره کے بعد
 ، ذیل میں مالحظہ کریں:نے کے اہل ہیںکی مالی اعانت حاصل کر

 وه مفت اہلیت حاصل کرتے ہیں    اگر ان کی سالگره مابین ہے 

 ستمبر ان کی تیسری سالگره کے بعد 1   اگست 31-اپریل1
 جنوری ان کی تیسری سالگره کے بعد 1   دسمبر 31-ستمبر1
 
 اپریل ان کی تیسری سالگره کے بعد 1   مارچ 31-جنوری1

 نہیں کیا جاسکتا۔  تبدیل انہیں  کی گئی ہیں  اور طے ےذریعےیہ تاریخیں محکمہ تعلیم ک

وه مفت اہلیت کا دعوٰی کرنے کے قابل اگر آپ کا بچہ پہلے ہی بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے پاس  جارہا ہے، تو  
تک کیسے رسائی مالی اعانت سے حاصل کرده اہلیت کے گھنڻوں    لٰہذا ان کے ساتھ جانچ پڑتال کریں کہ آپ کا بچہ    ہوسکتے ہیں

 حاصل کرسکتا ہے۔

جو مفت اہلیت کے    ڈھونڈنا پڑے گا اور  بچہ دیکھ بھال فراہم کرنے والے  کے پاس نہیں جارہا ہے تو  آپ کو ایسا ایک    ا اگر آپ ک
 مقامات کی پیشکش کرے اور  اپنے پاس آپ کے بچے کو رجسڻر کرے۔

https://essexfamilywellbeing.co.uk/
mailto:Early.Years@essex.gov.uk
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کلک کرنے سے آپ ایسیکس میں  بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے    Find a Childcare Provider (essex.gov.uk)اس لنک پر 
 والے کو تالش کرسکتے ہیں۔

 ۔سے رابطہ کرسکتے ہیں سروسعلومات کی پر ای میل کر کے خاندانی م fis@essex.gov.ukیا 
پر کلک کر کے قریب ترین    Essex Child and Family Wellbeing Serviceآپ خاندانی مرکز پر جاسکتے ہیں ،اس لنک یا 

 ۔تالش کرسکتے ہیں یا متعین سماجی کارکن کو مقام 

 توسیع شده مفت اہلیت(ای ایف ای) -یت تین اور چار سال کے بچے کے لیے مالی اعانت کی مفت اہل 

کے استعمال سے اپنی اہلیت کی جانچ پڑتال     GOV.UK -Childcare calculator  آن الئن    چند بچے ای ایف ای کے اہل ہوں گے۔آپ 
آپ کو  اہلیت کے لیے سائن اپ کریں،  ایک آن الئن درخواست مکمل کرسکیں گے۔اس سے پہلے کہ آپ توسیع شده  کرسکیں گے اور  

کریں۔یہ   انتخاب  اس بات کو یقینی بنانے کے لیے  کہ  آپ اپنے لیے بہترین پیکیج کا    ضرورت ہے    یتمام اختیارات کو دیکھنے ک
بچوں کی  کم  سکتا ہے کیونکہ آپ ممکنہ طور پر  بچوں کی دیکھ بھال کا عنصر متاثر ہو  ا ورکنگ ڻیکس کریڈٹ  کممکن ہے کہ  

 دیکھ بھال  کی ادائیگی  کررہے ہوں گے۔

کہ آپ مالی اعانت   تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہے کہ مدت کے آغاز سے پہلے آپ ای ایف ای کے لیے درخواست دیں اگر آپ اہل ہیں  
اگر آپ مدت کے آغاز کے بعد  اپنے کوڈ کے لیے درخواست دیتے ہیں کہ آپ مالی برائے مہربانی نوٹ کریں:شروع کرنا چاہتے ہیں۔

آپ اس مدت میں  صرف  کننده  توسیع شده مفت اہلیت  کا دعوٰی نہیں کرسکے گا۔  تو آپ  کا فراہماعانت شروع کرنا چاہتے ہیں ،
 گھنڻوں کی اہلیت حاصل کرسکیں گے۔  15 گیرعالم

تاکہ آپ  اپنے بچے کی دیکھ    آپ کو اہلیت کا ایک کوڈ ملے گا   تو   اپنا کھاتہ بناتے ہیں  تے ہیں اور جب آپ اپنی درخواست ختم کر  
  اگر کوڈ تمام چیکس کوجاسکیں جو ابتدائی  سالوں کے پورڻل پر  کوڈ کی جانچ پڑتال کرے گا۔  بھال  فراہم کرنے والے کے پاس   

دکھانے   پیدائشی سرڻیفیکیٹ  کا  اپنے بچے  کو  ہیں۔آپ  کرسکتے  بُک  گھنڻے  توسیعی  اپنے  آپ  تو  دیتا ہے  قرار  بھی    محفوظ  کی 
 ضرورت پڑے گی۔

 (ای وائی پی پی) ابتدائی سالوں کا شاگرد کا پریمیئم

ای وائی پی پی کے اہل ہوسکتے ہیں۔ای وائی پی پی بچوں کی دیکھ  مفت اہلیت حاصل کرنے والے تین اور چار سال کے بچے 
جس سے   کرنے میں استعمال کرسکتے ہیںفراہم  وه وسائل  سےپاؤنڈاسڻرلنگ  دیتا ہے ، ج  302بھال فراہم کرنے والے کو ساالنہ 

 آپ کے بچے کو مدد ملے گی۔ 

فارم پُر کرنے کا کہے  کوآپ تاکہ وه اس اضافی مالی اعانت کا مطالبہ کرسکیں، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال فراہم  کرنے واال 
 جب آپ سائن اپ کرتے ہیں۔  عین اس وقت آپ یہ کرسکتے ہیں جب آپ والدین/دیکھ بھال کرنے والے کے فارم کو پُر کرتے ہیں  گا۔

سیکھنے میں ان کی مدد کی  کہ آپ کے بچے کو   اس بارے میں آپ سے بات کرے گا  آپ کے بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال 
جس تعاون تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ    اضافی مالی اعانت استعمال کرسکتے ہیںوه  اس کے بعد  کیا ضرورت پڑسکتی ہے۔ 

 کی انہیں ضرورت ہے وه انہیں ملتا ہے۔

 

 ف ای ای ای مقامات کی مالی اعانت یا .4
مقرره اوقات میں ہر مدت کے   مالی اعانت کا دعوٰی کرنے کے لیے  بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے واالآپ کے بچے کی تفصیالت  

والے گھنڻوں کا  اپنی دیکھ بھال میں ہر بچے کے لیے دعوٰی کرنے  ایک آن الئن فارم پر ڈال دیتا ہے،اسے ہیڈ کاؤنٹ کہا جاتا ہے۔
مالی اعانت کی رقم پر کام کیا جائے  جو  بچوں کی دیکھ بھال فراہم اور یہ معلومات کونسل استعمال کرتی ہے تاکہ  اضافہ کرتے ہیں،

 کو مدت کے لیے ادا کی جائے گی۔ کرنے والے  

کچھ فراہم کنندگان  مالی اعانت کو سال کے  گھنڻے مفت اہلیت کا  دعوٰی کیا جاسکتا ہے۔ 570ہفتوں کے لیے  38ایک مالی سال میں 
، اگر آپ کو پورا سال بچے کی دیکھ بھال کی ضرورت ہو تو یہ مفید ثابت ہوسکتی ہفتوں سے زائد استعمال کی اجازت دیتے ہیں 38

وه دعوٰی کریں گے  ہفتوں سے زائد مدت تک بڑھاتا ہے تو ،  38اگر بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال آپ کی مفت اہلیت کو  ہے۔

https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
mailto:fis@essex.gov.uk
https://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://www.gov.uk/childcare-calculator
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ہفتوں میں اپنی پوری اہلیت حاصل کررہے ہیں تو آپ کا فراہم    50اگر آپ  گھنڻوں کی پوری تعداد کی اجازت  دی گئی۔  ہر مدت میں  کہ
  15ہفتوں کی تعداد کے لیے ہفتے میں رے گا کہ وه ہر مدت میں  قابل  اجازت کننده آپ کے والدین کے معاہدے والے فارم پر نوٹ ک

 گھنڻوں  تک کا اضافہ ہوجاتا ہے۔  570گھنڻوں کا دعوٰی کررہے ہیں،اس طرح پورے سال میں 

 ایف ای ای ای کی مالی اعانت ادا کردی جاتی ہے اگر:

 پر رجسڻر شده ہے۔دن  بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے  والےاور ہیڈ کاؤنٹ  آپ کا بچہ ہیڈ کاؤنٹ فارم پر ہے  •
بچے کی دیکھ بھال  لیکن اس ہفتے بیمار یا کہیں دور ہے لیکن وه بہتر ہونے پر یا اگر آپ کا بچہ ہیڈ کاؤنٹ میں شامل ہے  •

 فراہم کرنے والے کے پاس واپس چال جائے گا۔

  س ا  اگر  مدت کے دوران  ،وه اپنے لیے تاخیر سے دعوٰی کرسکتا ہے  ا ہے  اگر آپ کا بچہ ہیڈ کاؤنٹ کی تاریخ کے بعد شروع کرت
  پر مفت  مالی اعانت کی اہلیت نہیں ملی ہے۔کسی دوسرے ایسیکس  بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو  

قیمت    ایک مقرره  گھنڻے کیمالی اعانت کے لیے  یککی عمر کے بچےسال    2بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے تمام اداروں کو  
قیمتوں کو شائع نہیں مقرر کی جاتی ہے۔  قیمتکی  ایک مقرره گھنڻے  مالی اعانت کے لیے      یسال کی عمر کے بچے ک  4اور    3اور   

 مالی اعانت کے  گھنڻوں کو مفت ہونا چاہیے۔ترسیل کے وقت  کوئی مالیاتی قیمت نہیں ہے  کیونکہ کیا جاتا  کیونکہ والدین کے لیے 

ایسے عالقے میں رہتے ہوں جہاں  پینس مل سکتے ہیں جو    30یا    20،10فراہم کنندگان کو ایسے بچوں کے لیے فی گھنڻہ  اضافی  
 کم الگت کی رہائش ہو۔

جو  پینس ہے    53جو کہ فی گھنڻہ اضافی    ای وائی پی پی بھی مل سکتا ہے ،    بچوں کے لیے   اہل  سال کی عمر کے   4اور    3انہیں  
 ادا کی گئی۔یت کے لیے ہلمفت مالی اعانت کی اگیرہر گھنڻے کے  عالم

کی درخواست دے  تو بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال مالی اعانت کی شمولیت    اگر آپ کے بچے کی اضافی ضروریات ہیں  
مہیا کار کوالزماً ہیلتھ یا تعلیمی ماہرین  جیسے ہیلتھ وزیڻر  تاکہ آپ کے بچے کی اضافی ضروریات  کو پورا کیا جاسکے۔سکتا ہے 

درکارہے۔ پھرانہیں انکلوژن گرانٹ کےلیےایسیکس  یا انکلوژن پارڻنرسے مددلینی چاہیے یہ ثابت کرنےکےلیےکہ اضافی فنڈنگ  
 کاؤنڻی کاؤنسل کودرخواست دینی چاہیے۔ 

 

 

 غور طلب نکات  .5
مالی اعانت سے چلنے والے گھنڻوں کی  زیاده  استعمال ہونے والی ایک دن میں مفت اہلیت کو مختلف طریقوں سے لیا جاسکتا ہے ،

 بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے یہ کرسکتے ہیں: گھنڻے ہے۔  10 سے زیاده تعداد  
  12بجے سے رات    9صبح    ، جیسے    ہلیت  کے گھنڻے کی پیشکش کرتے ہوںہر دن کی مدت مقرر کریں  کہ وه مفت ا •

 ۔بجے تک
  6زیاده گھنڻے ہوں جس کا دعوٰی کسی بھی ایک دن میں کیا جاسکتا ہے، جیسے  ان کے پاس  مفت اہلیت کے زیاده سے   •

 ۔گھنڻے
دیکھنے کے لیے جانچ لٰہذا اگر دستیاب ہیں تو  یہ جگہیں محدود ہوسکتی ہیں -صرف مالی اعانت کی جگہ کی پیشکش کریں •

 ۔ پڑتال کریں

کے پاس  مفت اہلیت کی مختلف  پیشکشیں ہوں ہم کنندگان  فرا   یہ بات  سمجھنا اہم ہے کہ بچے کی دیکھ بھال کرنے والے مختلف  
اکثر بچے کی دیکھ بھال فراہم  اس لیے آپ کو ایسی جگہ تالش کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی  ضروریات کے مطابق ہو۔  گی  

وه ایساکرنےکےپابندنہیں   مفت اہلیت کی پیشکش کریں گے،لیکن    کرنے والے  اسکول کی مدت کے اوقات کی طرح بیک وقت  
 اور کچھ یہ پیشکش مزید ہفتوں میں کریں گے۔ ،ہیں

کا احاطہ کرسکتے ہیں جہاں دوپہر کے    دوپہر کے کھانے کے وقت اور توسیع شده  اہلیتیں دونوں،   گیراہلیت کے مفت گھنڻے ،عالم
 بچوں کو نئی چیزیں سیکھنے  اور نئے ہنر بڑھانے میں استعمال کیا  جاتا ہے۔کھانے کا وقت 
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اس میں دوپہر کے کھانے یا ناشتے کا معاوضہ جب مفت اہلیت کے گھنڻوں میں ووپہر  کے کھانے کا وقت بھی شامل ہوتا ہے تو  
پر آپ کے ساتھ اتفاق رائے ہونا  لیکن آپ کے بچے کی شروع کرنے سے پہلے  کھانے کے کسی بھی معاوضےبھی ہوسکتا ہے،

بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو چاہیے کہ وه آپ کو  کرنا چاہتے تو    اگر آپ اس معاوضے کی ادائیگی نہیںضروری ہے۔
 النے یا  آپ کو اپنے بچے کو  دوپہر کے کھانے کے لیے  گھر لے جانے کی اجازت دے۔  دوپہر کا ایک پیک شده کھانا 

یہ  جو مفت اہلیت کا حصہ نہیں ہیں۔  بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال صرف  ان گھنڻوں اور خدمات کا معاوضہ لے سکتا ہے  
گھنڻے لینے کی ضرورت  اضافی  دیکھنے کے لیے جانچ پڑتال کریں کہ آیا  آپ کو مالی اعانت کے گھنڻوں تک رسائی کے لیے  

رنا چاہیے کو  واضح کوالدین/دیکھ بھال کرنے والے کے معاہدے پر آپ کی جانب سے ادا کرنے والے ہر ضروری اخراجات  ہے۔
میں ادارے  کی  کرنےسے  اور آپ کے بچے  کرنے   پہلے    شروعات  دستخط  پر  معاہدے  اور   چاہیے  کرنا  اتفاق  ان سے  کو  آپ 

نہیں کرنی  منسلک لی اعانت سے چلنے والی جگہ کے لیے کوئی شرائطصرف ما  کوبچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والےچاہییں۔
رجسڻریشن فیس ادا دوپہر کے کھانے کامعاوضہ ادا کرنا چاہیے،جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اضافی گھنڻے خریدنے چاہییں،چاہییں 

 معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔  کرنی چاہیےیا یونیفارم  کی وصولی کے لیے 
؛ انہیں کم  ہفتوں سے کم مدت تک بھی مالی اعانت لے سکتے ہیں  38آپ اپنی پسند کے بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے سے  

 ہفتوں کی پیشکش کرنی چاہیے۔  33سے کم 
اوضہ تو وه آپ سے اضافی گھنڻوں کا معاگر بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو  چند ہفتوں کے لیے مالی اعانت مل رہی ہے 

 لے رہا وقت   گھنڻے یا اس سے کم  15نہیں لے سکتے اگر  آپ کا بچہ فی ہفتہ 

 ہے۔
تو آپ     ہفتوں سے کم وقت کے لیے کھال ہو،  38اگر آپ کسی بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو منتخب کرنا چاہتے ہیں جو  

بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے   ہفتوں کی ضرورت ہے تو ،    38باقی ہفتوں کو کہیں اور استعمال نہیں کرسکتے۔اگر آپ کوتمام  
 جو اس کی پیشکش کرسکے۔  کو منتخب کرنا بہتر ہے ایسے ادارے والے 

 
 

یعنی سڻَریچڈ آفر'   پیشکش ہوئی  بڑھی ' سےایک پیش کش ہوتی ہے ج  بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے چند فراہم کنندگان کے پاس
دیا جاتا ہے۔لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ   پھیالمالی اعانت  کو  چھڻیوں کی مدت کو پورا کرنے کے لیے ہے ، جس میں کہاجاتا 

گھنڻوں کا دعوٰی کیا  570کل  ایک سال میں کررہے ہیں وه تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ زیاده سے زیاده گھنڻوں کے لیے جس کا دعوٰی آپ 
آپ کو زیاده ہفتوں کے دوران کم  تو  ،ہفتوں میں مالی اعانت کی پیشکش کرتا ہے  50اگر آپ کا فراہم کننده  سال کے  جاسکتا ہے۔

ہفتوں میں اہلیت کو     50-4سیکشنلیکن جن گھنڻوں کی تعداد کے آپ مستحق ہیں  وه ایک جیسے ہی رہیں گے،    گھنڻے ملیں گے
 بڑھانے کی  مثال مالحظہ کریں۔

وه آپ کے ساتھ والدین/دیکھ بھال کرنے والے کے معاہدے  کا فارم بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ  
یہ آپ کے بچے ۔کرتا ہے    مفت اہلیت  کے گھنڻوں اور دنوں کو تحریر  ہر مدت میں    بچے کو ملنے والی  آپ کے    جومکمل کرے  

گھنڻے  حاضر   30یا    15اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ پورے  زیاده گھنڻوں میں نہیں ہونا چاہیے۔  ری کے مقابلے میں کی حاض
 گھنڻوں کا دعوٰی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔  تو آپ کو تمام رہے 

کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو،بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال اضافی گھنڻوں    اگر آپ ہیڈ کاؤنٹ  دن کے بعد گھنڻوں میں  اضافہ  
یہ بہت  آپ سے اضافی گھنڻوں کی ادائیگی  کرنےکو کہیں گے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ وه مدت کے اختتام تک  کا دعوٰی نہیں کرسکتا۔

اس بات کو  آپ تمام تفصیالت سے آگاه ہوں اور فارم پر موجود معلومات کو پڑھیں ۔اہم ہے کہ فارم پر دستخط کرنے سے پہلے  
اور آپ کے بچے کے    میں معلوم ہے،کہ وه کس چیز کے لیے ہیں  یقینی بنائیں کہ آپ کو کسی بھی اضافی اخراجات کے بارے  

 شروع کرنے سے پہلے آپ ان سے متفق ہیں۔ 
اور  مالی اعانت کے گھنڻوں کی ضمانت دے گا  بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال ہر مدت میں اس بات کی جانچ پڑتال کریں کہ 

 ۔ جاتی ہےیا اگر توسیع شده گھنڻوں کی ضرورت ہو نہیں  بدلی منحصر ہوتی ہے جو پر یہ کہ پیشکش  بچے کی عمر 
ہیڈکاؤنٹ واقع ہونے کے بعد ،آپ کا نیا اگر آپ اپنے بچے کو جزوی طور پر کسی دیگر فراہم کننده  کی طرف منتقل کرتے ہیں تو،

اس لیے ، آپ کو نئے فراہم کننده  کے  مفت مالی اعانت کی اہلیت کا دعوٰی نہیں کرسکے گا۔فراہم کننده ایسیکس کاؤنڻی کونسل سے  
 پاس  بقیہ مدت کی فیس ادا کرنی پڑے گی۔
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اس مدت کے لیے  غیر استعمال شده مالی اعانت ان معامالت میں ،ایسیکس کاؤنڻی  کونسل اصل فراہم کننده سے نئے فراہم کننده کو 
اور ہم اس پر اصرار کرنے سے قاصر ہیں کہ  وه مالی ہ سکتی ہے ،لیکن یہ ان کے معاہدے کا حصہ نہیں ہےکو منتقل کرنے کا کہ
 اعانت کو منتقل کریں۔

کہ آپ کا بچہ چھوڑ رہا    نیز، آپ کے اصل فراہم کننده کے پاس نوڻس کی مدت ہوگی اور اگر آپ  نےانہیں مطلوبہ نوڻس نہیں دیا تھا  
 تھاتو وه فیس وصول کرسکتے ہیں،برائے مہربانی اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کرلیں۔ 

 نا چاہیے: جو بھی رسیدیں آپ کو ملتی ہیں ان میں یہ ظاہر ہو

یا    15مفت  گھنڻے کی مالی اعانت کی جگہ مکمل طور پر مفت حاصل  کرچکے ہیں، 30یا    15پورے    آپ اپنے بچے کی  •
 گھنڻوں کے ساتھ کوئی مالیاتی قدر منسلک نہیں ہونی چاہیے۔ 30

نا یا ا کھ، اعانت شده مفت گھنڻوں کے عالوه  ت کے لیے آپ سے معاوضہ لیا جاسکتا ہے، مثالً  ا نڻوں اور خدمھاضافی گ •
کیونکہ آپ والدین/دیکھ بھال   فراہم کننده کو چاہیے کہ وه  جگہ لینے سے پہلے آپ کو  ان کے بارے میں بتائے  ۔گھنڻے

 گے۔معاہدے کے فارم پر دستخط کر نے سے ان سے متفق کہالئیں کے کرنے والے  
 کسی بھی اضافی گھنڻوں اور/یا  خدمات کے لیے معاوضے کو واضح طور پر ریکارڈ کیا جانا چاہیے۔  •

 برائے مہربانی  اس بات سے بھی آگاه رہیں کہ:
وصول کرتا ہے  وه آپ اور ان  مفت اہلیت کے عالوه  اضافی گھنڻوں  کے لیے  وه قیمتیں جو دیکھ بھال فراہم کرنے واال   •

 فراہم کنندگان کے  نجی کاروبار میں دخل اندازی نہیں کرسکتے۔ کے درمیان ایک نجی معاملہ ہے۔مقامی حکام 
۔ لیکن فراہم کننده کو چاہیے اگر آپ کا بچہ صرف مفت اہلیت استعمال کررہا ہے  تو آپ کو کسی رسید کی ضرورت نہیں •

دیکھ  والدین/  نے   اور اس بات کو یقینی بنائیں  کہ آپ    ں نے مالی اعانت کے لیے درخواست دی ہے کہ وه آپ کو بتائے  کہ انہو
 کا فارم مکمل کرلیا ہے۔ بھال کرنے کے معاہدے 

 
 

چے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے  تین اور چار سال کی عمر کے بچوں کے لیے  مفت اہلیت کی جگہ  کو محفوظ رکھنے کے  ب
جمع شده رقم ایک ہفتے  کے معاوضے  دوسال کی عمر کے اہل بچوں کے لیے نہیں۔  ، لیکن  ہیں  شده رقم وصول کرسکتے  جمع  لیے  

جب آپ کا بچہ شروع کرتا ہے  یا اگلی نصف  جو اس بات کا احاطہ کرتی ہے کہ  آپ کتنے گھنڻے لینا چاہتے ہیں۔  تک ہونی چاہیے
آپ کو جمع شده رقم واپس  مدت کے وقفے سے کچھ دیر بعد ، تو بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو چاہیے کہ وه الزمی طور پر 

 کرے۔
جب وه کسی بچے کے بغیر کھلے ہوئے ہوں تاکہ وه    مفت اہلیت کا دعوٰی کرسکتا ہے  فراہم کننده ہر مدت میں ایک دن کے لیے   

دیکھ بھال کرنے والے آپ اپنے والدین/ آپ کو معلوم ہو کہ  انجام دے سکیں۔انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ  عملے کی تربیت  
  6کسی بھی طے شده بندش کا آپ کو ایک دن کی مفت اہلیت  کھو بیڻھیں  گے۔ کے  معاہدے  پر دستخط کرنے سے پہلے  فی مدت 

 ہفتوں  کا  نوڻس بھی دیا جانا چاہیے۔
والدین/دیکھ بھال کرنے ہو  تو فراہم کننده کو چاہیے کہ وه آپ کو    تعطیلکسی ایسے دن حاضر ہے  جب بینک کی    ہاگر آپ کا بچ

مالی اعانت سے چلنے ۔گے  بینک کی تعطیل والے دن بند ہوں  وه  کہ  آیا    بتائے     والے کے  معاہدے  پر دستخط کرنے سے پہلے 
 آپ کے بچے کو پوری اہلیت نہیں ملے گی۔ بینک تعطیالت ہوتی ہیں وہا ںب والے ہفتوں میں  ج 

مالی اعانت ملے    کہیں دور چالجائے تو  تب بھی بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو    مختصر مدت کے لیے   اگر کوئی بچہ
 ، اگر آپ چھڻی لیتے ہیں یا  آپ کا بچہ مدت کے دوران بیمار ہو۔گی 

ہ آپ  اگر ی   تین اور چار سال کی مالی اعانت  دو یا زیاده بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے ساتھ استعمال کی جاسکتی ہے
کے کچھ    بچوں کی دیکھ بھال  کے پاس جاسکتےہیں۔کی ضروریات کو پورا کرتی ہو۔لیکن آپ  ایک دن میں  صرف دو فراہم کنندگان  

مالی اعانت   آپ   اور  جہاں آپ کو اپنی تمام اہلیت  ان کے پاس لے جانی چاہیے  فراہم کنندگان کی ایک واحد فراہم کننده پالیسی ہوگی 
 دیں گے۔ کی تقسیم کی اجازت نہیں 

  ے آپ کو اسے والدین/دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے معاہدے کے فارم پر  ہر مدت کاگر آپ مالی اعانت کو تقسیم کررہے ہیں،
 ان دونوں کے درمیان گھنڻوں کی تعداد ڈالتے ہوئے آپ لیں گے۔آپ      کے ہر فراہم کننده پر  بچے کی دیکھ بھال    ڈالنا ہوگا،  آغاز پر

 اپنی اہلیت سے زیاده کا دعوٰی نہیں کرسکتے۔
سے ہے  اور ہم کسی بھی    آپ کا بچہ ان کے ساتھ کتنے گھنڻوں  ہے کہ    دیتا بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال  ہمیں تفصیالت  

گھنڻوں کے لیے ادائیگی   کسی بھی  آپ کو  اگر وه زائد کا دعوٰی کرتے ہیں، تو  جانچ پڑتال کریں گے۔  ں کو روکنے کے لیےزائد دعوؤ
 جو مفت اہلیت کے ذریعے احاطہ نہیں کرتے۔  کرنی پڑے گی 
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سال پرانی  مالی اعانت  2پر صرف    کنندهتو وه ایک ابتدائی سال  فراہم  اگر آپ کے بچے کو دو سال پرانی مفت اہلیت مل رہی ہے،
 ہیں۔وصول کرسکتے 

یہ اس  آپ اسکول میں  بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے اور استقبالیہ  جماعت کے درمیان مالی اعانت کو تقسیم نہیں کرسکتے۔
اسکول کے بجٹ  کوئی بچہ استقبالیہ جماعت میں جاتا ہے  تو اس کی ابتدائی تعلیم کے لیے  تمام مالی اعانت   وجہ سے ہے کہ جب 
 ے اور بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال  اس کا دعوٰی کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔میں ادا کردی جاتی ہ

تو آپ موسم خزاں  کی مدت کے آغاز پر  دنوں یا ہفتوں کے لیے اہلیت اگر آپ کے بچے نے استقبالیہ جماعت سے شروع کرنا ہے 
 اس سے پہلے کہ وه واقعتاً شروع ہوجائیں۔  کے قابل نہیں ہوں گے   کے مفت گھنڻے رکھنے  

ہونا پڑے گا۔اگر   شریک آپ کو ان کی نرسری میں  تو  یےاسکول میں جگہ چاہکو اگر آپ اسکولوں کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ 
 ہم آپ کے معترف ہوں گے کہ آپ ہمیں  بتائیں  تاکہ ہم کاروائی کرسکیں۔ جاتا ہے، تو آپ کو یہ کہا 

تالش مہیاکار  اور آپ کو کوئی دوسرا     اگر آپ کے بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو  کسی مدت کے دوران بند ہونا پڑے  
طہ  سے راب  سروسپر ای میل کے ذریعے  خاندانی معلومات کی   fis@essex.gov.ukکرنے کی ضرورت ہے، تو  برائے مہربانی 

آپ کے بچے کی مفت اہلیت  کے لیے تاخیر سے    جب آپ کو ایک بار دوسرا فراہم کننده مل جائے ، تو وه بقیہ مدت کے لیے کریں۔
 دعوٰی کرنے کے قابل ہوں گے۔ 

کو  ہم بچے کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے اگر آپ مدت کے دوران  کسی اور مقامی اتھارڻی سے ایسیکس  منتقل ہوجاتے ہیں، تو 
۔ وه اس مدت  مفت  اہلیت نہیں مل رہی   سے  کسی ایسے بچے کے لیے  دعوٰی کرنے کی اجازت دیں گے جسے ایسیکس میں پہلے 

 تک بقیہ  ره جانے والی اہلیت کے لیے 'تاخیر سے دعوٰی' کرنے کے اہل ہوں گے۔ 
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