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 مقدمه .1
 

هنگام مراجعه به یک فراهم کننده خدمات مراقبت  پیدا کردن خدمات باکیفیت مراقبت از کودک می تواند برای والدین سخت باشد.

  کودک چیزهای زیادی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید و به یاد داشته باشید که از آنها بپرسید.

د ارائه می دهد تا بدانید که چگونه می توانید به استحقاق تعلیم اولیه برای فرزند این راهنما به شما نکاتی را که باید در نظر بگیری

خود دسترسی داشته باشید و چیز هاییرا به شما روشن میسازد که قبل از ثبت نام در یک کودکستان یا اداره مراقبت کودک باید 

راهنما به مفهوم کودکستان، دوره قبل از مکتب یا پرستاری ما کلمات "فراهم کننده خدمات مراقبت کودک" را در بقیه این  بدانید.

 کودک استفاده می نماییم.

 

 ( چیست؟FEEEاستحقاق تعلیم اولیه تمویل شده )

  این وجوه است که توسط دولت بریتانیا برای تمام کودکان واجد شرایط ارائه می شود زیرا آنها میخواهند کودکان آموزش

  خوبی در کودکستان ها داشته باشند تا بتوانند زندگی شانرا به بهترین شکل آغاز نمایند.

 ینی دریافت می نمایند، می توانند برای ساعات برخی از کودکان دو ساله، در صورتی که والدینشان کمک ها یا مزایای مع

ساعت استحقاق دریافت خواهند کرد، آنها  570این کودکان در طول سال الی  تمویل شده مراقبت واجد شرایط باشند.

هفته به سه ترم یا دوره تعلیمی  38 هفته می باشند. 38ساعت در هفته برای مدت  15معموالً واجد شرایط برای دریافت 

  م می شود که با ترم های مکتب مطابقت دارند.تقسی

  همه کودکان سه و چهار ساله می توانند از ترم مکتب، پس از سه سالگی تا زمانی که به مکتب بروند، ساعات استحقاقی

ساعت  570کودکان در طول سال تا  تمویل شده را دریافت کنند، به این عنوان استحقاق تمویل شده عمومی یاد میگردد.

هفته به  38 هفته خواهند داشت. 38ساعت در هفته برای مدت  15تحقاق تمویل شده دریافت خواهند کرد، آنها معموالً اس

  سه ترم یا دوره تعلیمی تقسیم می شود که با ترم های مکتب مطابقت دارند.

 ( بسیاری از والدین که کار می کنند میتوانند استحقاق تمدیدی تمویل شدهEFE را دریافت کنند، که به مفهوم )ساعت  15

ساعت  30دلیل اینست که کودکان می توانند الی  ساعته" یاد میگردد. 30دیگر است، که اغلب به عنوان "پیشنهاد یا آفر 

 ساعت استحقاق تمویل شده در سال میرسد. 1140هفته داشته باشند که در مجموع به  38در هفته به مدت 

 38  این دوره ها  عت( از ابتدای آپریل شروع می شود و در پایان مارچ سال بعد به پایان می رسد.سا 570هفته )یا

تعلیمی در اپریل برای دروه تابستانی شروع می شود، سپس در سپتمبر برای دوره خزانی و در پایان دوره تعلیمی یا ترم 

 بهاری )جنوری الی مارچ( به پایان می رسد.
 
 

 اقبت از کودک برای شما و فرزند شماانتخاب خدمات مناسب مر .2
 

 برای کسب معلومات بیشتر در مورد انواع خدمات مراقبت کودک، لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید
که شامل لیستی از سواالت مفیدی است که باید هنگام جستجوی   خانواده و مراقبت از کودک به انتخاب پنج مرحله ای مراقبت کودک اعتماد دارند

انواع خدمات مراقبت کودکان  یک فراهم کننده خدمات مراقبت کودکان را پیدا کنید: خدمات مراقبت از کودک در نظر بگیرید یا لطفاً از اینجا بازدید کنید:

 .کونسل کونتی ایسیکس: -

 Childcareشما می توانید معلوماتی در مورد تمام کمک های دولتی پیرامون مراقبت از کودک و نحوه درخواست در اینجا پیدا کنید 
Choices:ویب سایت ( همچنین برای والدین معلوماتی در صفحه انترنتی خدمات معلومات خانوادهSFI در ویب سایت اصلی )ECC Family 

Information Service - وجود دارد. کونتی کونسل ایسیکس 

حمایت  (SENDهمه ارائه دهندگان خدمات سالیان اولیه وظیفه دارند از کودکان دارای نیازهای آموزشی و ناتوانی های ویژه )

اگر برای یافتن جای مناسب برای فرزندتان که دارای  کنند و می توانند در مورد نحوه انجام این کار به شما معلومات ارائه دهند.

SEND توانید به است به کمک بیشتری نیاز دارید، میearly.years@essex.gov.uk ستید و کسی در جستجوی ایمیل بفر

 خدمات مراقبت کودک با شما همکاری خوهد کرد.
 مطالبه نمایند اگر: FEEEهمه فراهم کنندگان خدمات مراقبت کودکان می توانند 

 

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.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.childcarechoices.gov.uk/
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
mailto:early.years@essex.gov.uk
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  آنها درOfsted دهنده خدمات سالیان اولیه ثبت باشند، و یا اینکه یک کودکستان باشند که در این صورت عنوان ارائه به

 عنوان بخشی از مکتب ثبت باشند.باید به

  آنها از ادارهOfsted  فیصله ای دریافت نموده باشند که در رابطه با ارائه استحقاق تمویل شده به کودکان سه الی

 شان خوب است، عالی است یا نیاز به بهبود داردچهارساله، خدمات 

  آنها ادارهOfsted  فیصله ای دریافت نموده باشند که در رابطه با ارائه استحقاق تمویل شده به کودکان دوساله، خدمات

 شان خوب است، عالی یا نیاز به بهبود دارد

  آنها برای ارائهFEEE با کونتی کونسل ایسیکس قرارداد داشته باشند 

 

اگر یک مراقبت کننده کودک جزء از آژانس مراقبت از کودک باشد، در صورتی که آژانس یا مراقبت کننده کودک  با ایسیکس 

 را مطالبه کنند. FEEEداشته باشند، انها باز هم می توانند  FEEEقرارداد 

، خدمات Ofstedارائه دهندگان مراقبت از کودکان که به تازگی ثبت شده باشند، می توانند قبل از اولین تفتیش خدمات شان توسط 

FEEE .اما، اگر آنها در اولین تفتیش خدمات شان از طرف  را ارائه دهندOfsted  ،نتوانستند درجه خوب یا برجسته دریافت کنند

 به کودکان دو ساله ارائه دهند.را  FEEEنمی توانند خدمات 

  مطالبه می کنند: FEEEکونتی کونسل ایسیکس باید اطمینان حاصل کند که همه ارائه دهندگان مراقبت از کودکان که ساعات 

 

 ( باید برنامه درسی کامل مرحله بنیادی سالیان اولیهEYFSرا ارائه دهند ) 

  اسناد کودکانی را که از خدماتFEEE  مستفید می شوند نگه داری میکنند و این معلومات را درصورت تقاضا در

 می دهند Ofstedاختیار مقامات محلی و 

 
 

 واجد شرایط بودن .3

 
 استحقاق تعلیم اولیه تمویل شده برای کودکان دو ساله

این امر نه تنها به  شوند.ساله مستفید می  2هزاران والدین در سراسر ایسیکس در حال حاضر از خدمات مراقبت از کودکان  

توانند با کودکان دیگر بازی کند، یاد بگیرد و سرگرم دهد تا به امورات خود رسیدگی نمایید، بلکه فرزند تان نیز میشما وقت می

  شود.

د برای در صورتیکه شما کمک های )بنیفتس( معینی را دریافت می نمایید یا معیارهای اضافی را برآورده نمایید، ممکن بتوانی

  دریافت کنید. FEEEکودک دو ساله تان خدمات 

  ساله 2کمک به هزینه مراقبت از کودک برای کودکان  برای اطالعات بیشتر لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید 
 

( استفاده می کنند تا بررسی نمایند که ECSکونتی کونسل ایسیکس از خدمات بررسی واجد شرایط بودن وزارت تعلیم و تربیه )

کودکان معیارهای واجد شرایط بودن را بر اساس کمک های که والدین شان دریافت مینمایند )از جمله یونیورسل کریدت( برآورده 

 می سازند.

خود  FEEEرایط می توانند در دوره تعلیمی یا ترم مکتب که پس از دو سالگی شان آغاز میگردد به کودکان دو ساله واجد ش

 دسترسی پیدا کنند. به موارد زیر توجه نمایید:

  دریافت نمایند FEEEاگر روز تولد آنها بین تاریخ های                              باشد، میتوانند 
 بعد از  سالروز دوم تولد شان سپتمبر 1    اگست 31 –اپریل 1
 جنوری بعد از سالروز دوم تولد شان 1 دیسمبر 31 -سپتمبر 1
 اپریل بعد از سالروز دوم تولد شان 1  مارچ 31 –جنوری  1

 
توانید با مرکز خدمات رفاهی کودکان و خواهید این موضوع را با شخصی در میان بگذارید، میاگر واجد شرایط هستید و می

محلی خود را می توانید در اینجا  Family Hubجزئیات  ( در منطقه خود تماس بگیرید.Family Hubخانواده ایسیکس )

Essex Family Wellbeing پیدا کنید 

 

https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
https://essexfamilywellbeing.co.uk/
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 ساله، باید به صورت آنالین درخواست دهید و به موارد زیر نیاز دارید: 2برای ثبت نام برای وجوه 

 
 ( تانNIشماره بیمه ملی ) ●

و با استفاده از آدرس ایمیل و رمز عبور خود  Logon -Essex Education Portalبه پورتال آموزشی ایسیکس ●

ً  وارد شوید. ( کلیک کنید و Register روی ثبت نام )اگر برای اولین بار است که به این پورتال وارد می شوید، لطفا

 راهنمایی های ارائه شده را دنبال کنید

 

 اگر به انترنت دسترسی ندارید یا برای تکمیل فورمه آنالین به کمک نیاز دارید، می توانید از طرق ذیل کمک دریافت کنید:

 Family Hub - برای جزئیات پیرامون نحوه تماس با آنها به باال مراجعه کنید 

  بهEarly.Years@essex.gov.uk ایمیل بفرستید 

 با فراهم کننده خدمات مراقبت کودک، مالقات کننده صحی یا  کارمند اجتماعی/سوشل ورکر صحبت کنید  

ه آنالین را پر کردید و بررسی های واجد شرایط بودن به پایان رسید، یک شماره ریفرینس دریافت می کنید که هنگامی که فورم

شما باید سند تولد کودک  ساعت بودجه خود را دریافت کنید. 15می توانید آن را به فراهم کننده خدمات مراقبت کودک خود بدهید تا 

 صورت واجد شرایط بودن به دلیل معیارهای اضافی به فراهم کننده نشان بدهید. تان، شماره بیمه ملی و سایر مدارک را در

 

FEEE  ساعت عمومی در هفته 15 -برای کودکان سه و چهار ساله 

ساعت در هفته )در جریان دوره تعلیمی( را، ، سر از ترم بعد از  15ساله حق دریافت کمک مالی عمومی  4و  3تمام کودکان 

 سومین سالگرد تولدشان، دارند. به موارد زیر توجه نمایید:

  دریافت نمایند FEEEاگر روز تولد آنها بین تاریخ های                              باشد، میتوانند 
 سپتمبر بعد از سومین سالروز تولد شان 1    اگست 31 –اپریل 1
 جنوری بعد از سومین سالروز تولد شان 1 دیسمبر 31 -سپتمبر 1
 اپریل بعد از سومین سالروز تولد شان 1  مارچ 31 –جنوری  1

 

 
  این تاریخ ها توسط وزارت تعلیم و تربیه تعیین شده است و قابل تغییر نمی باشد.

مطالبه کتند،  FEEEدهنده مراقبت از کودک می رود، آنها ممکن است بتوانتد زد یک ارائه اگر فرزند شما در حال حاضر ن

  های استحقاقی تمویل شده دسترسی پیدا کند.تواند به ساعتبنابراین با آنها مشورت کنید تا ببینید فرزندتان چگونه می

دارد را پیدا کنید  FEEEد یکی را که جا های استحقاقی اگر فرزند شما نزد یک فراهم کننده خدمات مراقبت کودک نمی رود، بای

  و فرزند خود را با آنها ثبت نام کنید.

  
 (essex.gov.ukدهنده خدمات مراقبت از کودک را در ایسکس جستجو کنید )یک ارائه توانید با کلیک بر روی این لینک، شما می

   با خدمات معلومات خانوادگی تماس بگیرید fis@essex.gov.ukیا می توانید از طریق ایمیل به آدرس 

خدمات رفاهی کودکان و یا می توانید از مرکز خانواده دیدن کنید، می توانید نزدیک ترین مرکز را با کلیک بر روی این لینک 

 پیدا کنید یا با کارمند اجتماعی /سوشل ورکر اختصاص داده شده خود تماس بیگیرید. خانواده ایسیکس

 

FEEE  برای کودکان سه و چهار ساله- ( استحقاق تمدید شده استحقاقEFE) 

 Childcareشما می توانید واجد شرایط بودن خود را با استفاده از  خواهند بود. EFEان واجد شرایط برخی از کودک
 GOV.UK -calculator .قبل از ثبت نام برای استحقاق تمدیدی،  آنالین بررسی کنید و یک درخواست آنالین را تکمیل کنید

این امکان وجود دارد که عنصر  باید تمام گزینه ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که بهترین بسته را برای خود انتخاب کرده اید.

پرداخت می مراقبت از کودک در تکس کریدیت کاری تان متاثر گردد چون شما احتماالً هزینه کمتری را برای مراقبت از کودک 

 کنید.

https://educationportal.essex.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/Account/Login?ReturnUrl=/CitizenPortal_LIVE/
mailto:Early.Years@essex.gov.uk
https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
mailto:fis@essex.gov.uk
https://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://www.gov.uk/childcare-calculator
https://www.gov.uk/childcare-calculator
https://www.gov.uk/childcare-calculator
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 EFEاگر واجد شرایط هستید، باید اطمینان حاصل نمایید که قبل از شروع دوره تعلیمی که می خواهید تمویل شروع شود، برای 

اگر پس از شروع دوره ای که می خواهید تمویل شروع شود برای کود خود درخواست  لطفاً توجه داشته باشید: درخواست بدهید.

ساعته  15شما فقط می توانید در آن دوره تعلیمی یا ترم استحقاق عمومی  را مطالبه کند. EFEبدهید، فراهم کننده شما نمی تواند 

  را دریافت کنید.
 

جاد نمودید، یک کود واجد شرایط  بودن دریافت خواهید کرد تا آن را به هنگامی که درخواست خود را تمام کردید و یک حساب ای

اگر کود همه بررسی ها را موفقانه  فراهم کننده خدمات مراقبت کودک خود ببرید تا کود را در پورتال سالیان اولیه بررسی کند.

 تولد فرزندتان را نشان بدهید.همچنین باید سند  شده خود را ریزرف کنید.توانید ساعات تمدید گذراند، شما می

 

 (EYPPفیس شاگرد سالیان اولیه )

به  EYPP واجد شرایط باشند. EYPPکودکان سه و چهار ساله که این استحقاق تمویل شده را دریافت می کنند می توانند برای 

توانند از آن برای تأمین منابعی استفاده کنند که می تواند به فرزند دهد، که آنها میدهنده مراقبت از کودک بودجه اضافی میارائه 

 تان کمک کند.

برای اینکه آنها بتوانند این بودجه اضافی را مطالبه کنند، فراهم کننده خدمات مراقبت کودک تان از شما می خواهد  که بخش 

 ربوطه را در فورمه توافق نامه والدین/مراقبت کننده را پر کنید.م

سپس  فراهم کننده خدمات مراقبت کودک شما در مورد آنچه فرزند شما برای کمک به آموختن نیاز دارد با شما صحبت خواهد کرد.

 دریافت می کنند. آنها می توانند از بودجه اضافی استفاده کنند تا مطمئن شوند که حمایت مورد نیاز خود را

 
 

 FEEEتامین مالی برای جا های  .4
 

های معینی در یک فورمه دهنده مراقبت از کودک، در هر ترم معلومات فرزند شما را در زمانبرای مطالبه کمک مالی، ارائه 

آنها تعداد ساعاتی را که برای هر کودک تحت مراقبت خود ادعا می کنند  دهد، این کار بنام سرشماری یاد میگردد.آنالین قرار می

را در فورمه اضافه می کنند و کونسل از این معلومات استفاده می نماید تا میزان بودجه ای تعین نماید که به فراهم کننده خدمات 

  مراقبت کودک در یک ترم پرداخت می شود.

برخی از ارائه دهندگان اجازه می دهند که بودیجه  هفته مطالبه کرد. 38ی توان برای را م FEEEساعت  570در یک سال مالی، 

هفته در سال استفاده شود، که این میتواند مفید باشد در صورتیکه شما در تمام طول سال به مراقبت از  38برای مدت بیش از 

هفته استفاده کند، آنها  38تمویل شده شما را برای بیش از  دهنده مراقبت از کودک حق استحقاقاگر ارائه  کودک نیاز داشته باشید.

هفته دریافت می کنید،  50اگر شما اسحقاق کامل خود را طی بیش از  تعداد کامل ساعات مجاز هر ترم را مطالبه خواهند کرد.

ساعت در هفته برای  15وه را فراهم کننده خدمات شما در فورمه توافق نامه والدین/مراقبت کننده  یادداشت می کند که آنها وج

  ساعت در یک سال کامل می رسد. 570تعداد هفته های مجاز هر ترم مطالبه می نمایند، این به 

 

 در صورتی پرداخت می شود که: FEEEبودجه 

 .فرزند شما در فورمه سرشماری وجود داشته باشد و در روز سرشماری در مرکز مراقبت از کودک ثبت شده باشد 

 رزند شما در سرشماری شامل باشد اما در آن هفته مریض است یا به جای رفته، ولی در صورت بهبود به مرکز یا اگر ف

 مراقبت از کودک مراجعه می کند.

دهنده دیگر مراقبت اگر فرزند شما بعد از تاریخ سرشماری شروع می کند، در صورتی که در طول همین دوره تعلیمی کدام ارائه 

 تواند مطالبه بعد از وخت یا تاخیری کنند.، این وجوه را برای ساعات استحقاقی دریافت نکرده باشد، آنها میاز کودکان ایسیکس

 

ساله به اساس یک نرخ فی ساعته  4و  3ساله و کودکان  2پرداخت وجوه به همه ارائه دهندگان مراقبت از کودکان برای کودکان 

های تمویل شده باید در را هیچ ارزش پولی برای والدین ندارد، چون ساعتشوند، زیها نشر نمینرخ مشخص صورت میگیرد.

  زمان عرضه خدمات باید رایگان باشد.
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اضافی فی ساعت برای کودکانی دریافت نمایند که در مناطقی دارای  30pیا  20p ،10pارائه دهندگان همچنین ممکن است 

  مسکن ارزان قیمت زندگی می کنند.

ساله واجد شرایط نیز دریافت کنند، که بودجه اضافی فی ساعت برای  4و  3را برای کودکان  EYPPآنها همچنین ممکن است 

 عمومی است. FEEEهر ساعت تمویل شده توسط 

 
فرزند تواند برای کمک به او برای رفع نیازهای اضافی دهنده مراقبت از کودک میاگر فرزند شما نیازهای اضافی دارد، ارائه

دهنده باید از یک متخصص صحی یا تعلیم و تربیه مانند یک بازدیدکننده صحی )هیلت ارائه  شما، درخواست کمک مالی کند.

آنها باید برای دریافت کمک هزینه  وزیتر( یا شریک مشارکت )اینکلوژن پارتنر( برای اثبات نیاز به بودجه اضافی کمک بگیرد.

  ه کنند.به کونتی کونسل ایسیکس مراجع

 

 نکاتی که باید در نظر گرفته شوند .5
 

استحقاق تمویل شده را می توان به روش های مختلفی دریافت کرد، حد اکثر ساعات تمویل شده که در یک روز می توان از آن 

 ارائه دهندگان مراقبت از کودکان می توانند: ساعت است. 10استفاده کرد 
 

  هر روز معیاد را که طی آن آنها ساعاتFEEE  بعد از ظهر 12صبح الی  9را ارائه می دهند تعیین کنند، مثالً از  

  حد اکثر ساعاتFEEE  ًساعت. 6را که می توان در یک روز مطالبه کرد داشته باشند، مثال 

  جای هاییکه صرفFEEE  بنابراین بیبنید که آیا جای قابل این جای ها ممکن است محدود باشند،  -باشد ارائه دهند

 دسترسی است یا خیر
 

درک این نکته مهم است که ارائه دهندگان مختلف مراقبت از کودکان پیشنهادهای متفاوتی برای استحقاق تمویل شده خواهند داشت، 

را  FEEEاقبت از کودک ساعات اکثر ارائه دهندگان مر بنابراین شما باید مکانی را پیدا کنید که متناسب با نیازهای شما باشد.

همزمان با زمان های دوره تعلیمی مکاتب ارائه می دهند، اما مجبور نیستند و برخی آن را طی هفته های بیشتری این خدمات را 

  ارائه می دهند.

تواند وقت نان چاشت را در بر بیگیرد که در آن از وقت ، هم استحقاق عمومی و هم استحقاق تمدید شده، میFEEEهای ساعت

  شود.های جدید استفاده مینان چاشت برای کمک به کودکان در آموختن چیزهای جدید و توسعه مهارت

ای مختصر )سناک( هزینه داشته باشد، شامل وقت نان چاشت می شود، ممکن است نان چاشت و غد FEEEهنگامی که ساعات 

  اما هرگونه هزینه برای غذا باید قبل از شروع کار کودک با شما توافق شود.

 ها و خدماتی که جزء اسحقاق تمویل شده نیستند، هزینه دریافت کند.تواند صرف برای ساعتدهنده مراقبت از کودک میارائه 
هر گونه هزینه ای که باید مویل شده نیاز به گرفتن ساعات اضافی دارید یا خیر.  چیک کنید که آیا برای دسترسی به ساعات ت

بپردازید باید در قرارداد توافقنامه والدین/مراقبت کننده مشخص شود و قبل از اینکه فرزندتان شروع کند، شما باید با این موارد 

ک باید هیچ شرطی روی جای های صرفاً تمویل شده نگذارد، یعنی دهنده مراقبت از کودارائه موافقت کنید و قرارداد را امضا کنید.

های نان چاشت را پرداخت کنید، هزینه ثبت نام بپردازید یا هزینه شما باید برای دریافت آنها باید ساعات اضافی بخرید، هزینه

 یونیفورم را بپردازید.

 

کننده خدمات مراقبت کودکان مورد نظر خود دریافت کنید. حداقل هفته را با یک فراهم  38شما می توانید کمک مالی برای کمتر از 

 هفته است. 33معیادیکه آنها که باید ارائه کنند 

ساعت یا کمتر در هفته  15کند، در صورتیکه فرزندتان های کمتری بودجه دریافت میدهنده مراقبت از کودک برای هفتهاگر ارائه

  در رابطه به ساعات اضافی از شما هزینه دریافت کند.تواند دهنده نمیدریافت میکند، ارائه

هفته باز است، شما نمی توانید از بقیه  38اگر ترجیح می دهید از یک فراهم کننده خدمات مراقبت کودک استفاده کنید که کمتر از 

ده خدمات مراقبت کودک را انتخاب هفته نیاز دارید، بهتر است یک فراهم کنن 38اگر به تمام  هفته ها در جای دیگری استفاده کنید.

 کنید که بتواند برای تمام این مدت خدمات ارائه دهد.
 
برخی از ارائه دهندگان مراقبت از کودکان یک چیزی بنام "پیشنهاد طوالنی" نامیده می شود، که طی آن این بودجه برای پوشش 

اما باید بدانید که حداکثر ساعات کاری ایکه می توانید در هر دوره تعلیمی مطالبه کنید تغییر  دوره های تعطیالت تقسیم میگردد.
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دهنده شما بودجه را برای مدت اگر ارائه  ساعت است. 570کند.  تعداد مجموعی ساعاتی که در یک سال می توان مطالبه کرد نمی

های بیشتر دریافت خواهید کرد، اما تعداد ساعاتی متری در طول هفتهدهد، شما ساعات کهفته در سال بودجه ارائه می 50بیش از 

 هفته. 50نمونه ای از تمدید این استحقاق برای مدت اضافه از  -مراجعه کنید  4ماند، به بخش که مستحق آن هستید ثابت می

را که فرزند  FEEEساعات و روزهای ساعات کننده را که تعداد دهنده مراقبت از کودک باید فورمه توافقنامه والدین/مراقبتارائه 

تعداد این ساعت نباید بیشتر از ساعاتی باشد که  کند به صورت کتبی درج مینماید، با شما تکمیل کند.شما در هر ترم دریافت می

ساعات را ساعت کامل حضور داشته باشد، مجبور نیستید تمام  30یا  15اگر نمی خواهید فرزندتان  فرزند شما حاضر میباشد.

 مطالبه کنید.  

تواند برای ساعات اضافی دهنده مراقبت از کودک نمیاگر تصمیم گرفتید که ساعات بعد از روز سرشماری را افزایش دهید، ارائه

مهم است که از  یعنی آنها از شما خواهند خواست تا برای ساعات اضافی الی پایان ترم هزینه پرداخت نمایید. بودجه مطالبه کند.

قبل از اینکه  تمام جزئیات آگاه باشید و معلومات موجود در فورمه توافق نامه والدین/مراقبت کننده را قبل از امضا بخوانید.

فرزندتان شروع نماید، اطمینان حاصل نمایید که از هزینه های اضافی مطلع هستید، میدانید که آنها برای چه هستند، و شما با 

 آنها موافق هستید.

کند و این پیشنهاد در رابطه به سن کودک یا دهنده مراقبت از کودک ساعات تمویل شده را در هر ترم تضمین میکه ارائه ببینید 

 کند.تر تغییر نمیدر صورت نیاز به ساعات طوالنی

دهنده جدید شما  دهنده دیگری منتقل کنید، پس از اینکه سرشماری انجام شود، ارائهاگر فرزندتان را در جریان ترم به یک ارائه 

بودجه مطالبه کند.  بنابراین، ممکن است مجبور شوید برای بقیه ترم در  FEEEتواند از کونتی کونسل ایسیکس برای ساعات نمی

  بپردازید.فراهم کننده جدید هزینه 

دهنده اصلی یا نخست بخواهد که بودجه استفاده نشده ترم را به ارائه در این موارد، کونتی کونسل ایسیکس ممکن است از ارائه 

 توانیم اصرار کنیم که آنها بودجه را منتقل کنند.دهنده جدید منتقل کند، اما این جزء از قرارداد آنها نیست و ما نمی

ید و اگر شما در رابطه به خروج فرزندتان به آنها اگاهی قبلی نداده دهنده اصلی شما باید اگاهی قبلی دریافت نما همچنین، ارائه

 گیری این موضوع را بررسی کنید.باشید، آنها ممکن هزینه یا فیس مطالبه نمایند، لطفاً قبل از تصمیم

  موارد ذیل را نشان دهد که:هر بل یا اینوایس ایکه دریافت می کنید باید 

  ساعت تمویل شده کامل را بطور رایگان دریافت کرده اید، هیچ نوع ارزش پولی نباید به  30یا  15شما برای فرزند تان
 ساعت تمویل شده اضافه شود. 30یا  15

 ذا یا ساعات اضافی ساعات و خدمات اضافی ایکه در رابطه به آن از شما از هزینه مطالبه می شود، به عنوان مثال، غ

دهنده باید این موارد را قبل از تصدی این جای به شما بگوید، زیرا با امضای فورمه ارائه  برعالوه ساعات تمویل شده.

 توافقنامه والدین/مراقبت کننده شما با آنها موافقت خواهید کرد.

 .هزینه ها برای ساعات و/یا خدمات اضافی باید بصورت واضح ثبت شوند  

 

 همچنین توجه داشته باشید که:

  نرخ هایی که یک فراهم کننده خدمات مراقبت کودک برای ساعات اضافی خارج از ساعات تمویل شدهFEEE  دریافت

مقامات محلی نمی توانند در کار و بار خصوصی ارائه دهندگان  می کند یک موضوع خصوصی بین شما و آنها است.

 دخالت نماید.

  اگر فرزند شما صرف در ساعات تمویل شدهFEEE .دهنده اما ارائه اشتراک مینمایند، شما نیازی به بل یا اینوایس ندارید

باید به شما بگوید که آنها برای دریافت وجوه مالی درخواست داده اند و اطمینان حاصل نمایند که شما فورمه توافقنامه 

 د.ایکننده را تکمیل کردهوالدین/مراقبت

برای کودکان سه و چهار ساله مبلغی را به  FEEEارائه دهندگان مراقبت از کودکان می توانند برای ریزرف جای تمویل شده 

این دیپازیت می تواند الی معادل هزینه تعداد  عنوان سپرده یا دیپازیت دریافت کنند، اما نه برای کودکان دو ساله واجد شرایط.

دهنده مراقبت از کودک باید در هنگامیکه کودک شروع مینماید یا ارائه  ید در یک هفته دریافت نمایید.ساعاتی باشد که شما میخواه

 ترم بعدی، سپرده یا دیپازیت را به شما پس پرداخت نماید.حداکثر الی تعطیالت نیمه 

مطالبه نماید تا بتوانند آموزش  FEEE تواند در هر ترم زمانیکه آنها باز هستند بدون حضور کودکان برای یک روزدهنده میارائه

آنها باید اطمینان حاصل نمایند که شما قبل از امضا نمودن فورمه توافقنامه والدین/مراقبت کننده، میدانید  کارکنان را انجام بدهند.



 

 

 تعدیل شد 2022در اپریل  

ه تعطیلی پالن شده به هفته قبل از هر گون 6همچنین باید  که یک روز استحقاق تمویل شده خود را در هر ترم از دست خواهید داد.

  شما اگاهی قبلی داده شود.

دهنده باید قبل از امضای فورمه توافقتنامه والدین/مراقبت اگر فرزند شما در روزیکه تعطیالت بانکی است حاضر میگردد، ارائه 

الت بانکی در هفته های تمویل کننده باید به شما اطالع دهد که آیا آنها در تعطیالت بانکی بسته هستند یا خیر.  در صورتیکه تعطی

  شده وجود داشته باشد فرزند شما استحقاق کامل خود را دریافت نخواهد کرد.

اگر کودک برای مدت کوتاهی دور باشد، اگر به تعطیالت بروید یا کودک در طول ترم بیمار باشد، فراهم کننده خدمات مراقبت 

 کودک باز هم بودجه دریافت می کند.
 
بودجه کودکان سه و چهار ساله را می توان با دو یا بیشتر از دو فراهم کننده خدمات مراقبت کودک استفاده کرد اگر این امر 

برخی از فراهم کنندگان مراقبت  اما در یک روز فقط می توانید نزد دو فراهم کننده بروید. نیازهای شما را برآورده می سازد.

نحصاری دارند که در آنصورت شما باید تمام استحقاق خود را با آنها دریافت نمایید و اجازه تقسیم کودکان خط مشی فراهم کننده ا

 بودجه را نمی دهند.

کنید، ذکر نموده و کنید، باید آن را در فورمه توافقنامه والدین/مراقبت کننده که در ابتدای هر ترم امضا میاگر بودجه را تقسیم می

شما نمی توانید بیش از استحقاق  دهنده مراقبت از کودک دریافت نمایید، ذکر نمایید.خواهید با هر ارائه تعداد ساعاتی را که می 

 خود با هر دو فراهم کننده مطالبه کنید.

کند تا از هرگونه بررسی می ECCدهد و دهنده مراقبت از کودک جزئیات ساعاتی را که فرزندتان با ایشان است به ما میارائه 

اگر آنها از استحقاق اضافه مطالبه نمایند، شما باید برای ساعاتی اضافه از استحقاق تمویل شده  ات اضافی جلوگیری کند.مطالب

 پرداخت کنید.

ساله در فراهم کننده سالیان   2دریافت می کند، صرف می تواند از بودجه برای کودک  FEEEاگر فرزند شما برای کودک دو ساله 

   اولیه مستفید گردد.
 

دلیلش اینست  شما نمی توانید بودجه را بین یک فراهم کننده خدمات مراقبت کودک و صنف ریسپشن یا پذیرش در مکتب تقسیم کنید.

که وقتی کودک شامل صنف ریسپشن میشود، تمام بودجه برای آموزش اولیه او به بودجه مکتب پرداخت می شود و فراهم کننده 

 آن را مطالبه کند.خدمات مراقبت کودک نمی تواند 

ها در ابتدای ترم خزان قبل از اینکه  توانید برای روزها یا هفتهاگر قرار است کودک تان صنف ریسپشن را شروع کند، شما نمی

  های تمویل شده دریافت نمایید.شروع کند، استحقاق ساعت

 

اگر به شما این چنین گفته میشود،  مدارس اجازه ندارند بگویند که اگر در مکتب جایی میخواهید باید در کودکستان شان شامل شوید.

 را مطلع در این باره مطلع بسازید تا ما بتوانیم اقدام کنیم. ECCما از شما سپاسگزار خواهیم بود اگر شما 

دهنده دیگر را پیدا کنید، ر جریان ترم مجبوراً بسته می شود و شما نیاز دارید که یک ارائه دهنده مراقبت از کودک شما داگر ارائه 

دهنده دیگری بعد از آنکه یک ارائه  با سرویس اطالعات خانواده تماس بگیرید.fis@essex.gov.ukلطفاً از طریق ایمیل آدرس

 ها ممکن است بتوانند برای بقیه ترم وجوه استحقاق تمویل شده کودک تان را بعد از وخت مطالبه نمایند.را پیدا کردید، آن

دهنده مراقبت از کودکان اجازه خواهیم داد تا برای اگر در جریان ترم از یک محل دیگر به ایسیکس نقل مکان کنید، ما به ارائه 

توانند برای ساعات ها میآن در ایسیکس دریافت نکرده است، وجوه مطالبه کند. هر کودکی که از قبل استحقاق تمویل شده خود را

FEEE نمایند.‘ مطالبه بعد از وقت’های باقیمانده ترم درخواست هفته 
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کودک صرف از ساعات  

FEEE2  مستفید

 میگردد

کودک صرف از 

 FEEE2ساعات 

مستفید میگردد و 

برای ساعات 

کودک صرف از 

 FEEE3ساعات 

مستفید  4 &

 میگردد

کودک صرف از 

 FEEE3ساعات 

مستفید  4 &

میگردد و برای 

ساعات اضافی 
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اضافی هزینه 

 پرداخت می نماید

هزینه پرداخت می 

 نماید

هزینه داشته  نباید هزینه داشته باشد نباید فیس ثبت نام

 باشد

ه هزینه داشت نباید

 باشد

هزینه داشته  ممکن

 باشد

هزینه داشته  نباید هزینه داشته باشد نباید فیس اداری

 باشد

هزینه داشته  نباید

 باشد

هزینه داشته  ممکن

 باشد

 -سپرده )دیپازیت( 

 قابل استرداد

)اگر سپرده قبل از 

 FEEEدسترسی به 

گرفته شده باشد، باید 

حد اکثر الی زمان 

شروع تمویل نیمه 

اول دوره تعلیمی به 

والدین بازپرداخت 

 شود(

  هزینه داشته باشد نباید

)شرایط ایسیکس، 

FEEE2  بر اساس

سپرده  معیارهای مالی.

گذاری می تواند مانعی 

برای دسترسی والدین به 

 وجوه باشد.

هزینه داشته  نباید

 باشد

 )صرف برای

 (FEEE2ساعات 

ممکن حداکثر تا 

یک هفته هزینه 

داشته باشد تا تعداد 

ساعاتی را که 

خواهند والدین می

بگذرانند در بر 

باید  بیگیرد.

حداکثر الی 

تعطیالت نیم دوره 

تعلیمی )هاف ترم( 

اول به والدین 

 بازپرداخت شود

ممکن حداکثر تا 

یک هفته هزینه 

داشته باشد تا تعداد 

ساعاتی را که 

خواهند والدین می

بگذرانند در بر 

باید  بیگیرد.

حداکثر الی 

تعطیالت نیم دوره 

تعلیمی )هاف ترم( 

اول به والدین 

 بازپرداخت شود

ممکن کمک مالی   مشارکت داوطلبانه

داوطلبانه برای غذا های 

مختصر )سناک( و 

  تقاضا شود.غیره 

ممکن کمک مالی 

داوطلبانه برای غذا 

های مختصر 

)سناک( و غیره 

 تقاضا شود.

ممکن کمک مالی 

داوطلبانه برای غذا 

های مختصر 

)سناک( و غیره 

 تقاضا شود.

ممکن کمک مالی 

داوطلبانه برای غذا 

های مختصر 

)سناک( و غیره 

 تقاضا شود.

* هزینه قابل 

  مصرف

اعمال شود  ممکن اعمال شود. نباید

یک گزینه  بایداما 

یا راه حل جایگزین 

 ارائه شود

اعمال شود  ممکن

یک گزینه  بایداما 

یا راه حل جایگزین 

 ارائه شود.

اعمال شود  ممکن

یک گزینه  بایداما 

یا راه حل جایگزین 

 ارائه شود.

غذا، مسافرت ها، آموزش تخصصی،  *مواد مصرفی می تواند شامل کریم ضد آفتاب، پمپر، غذای های مختصر یا سناک،

شامل سازند،  EYFSهای عملیاتی عمومی امور را برای ارائه دهندگان نباید هزینهارائه یونیفورم و فعالیت های اضافی باشد.

 مانند کاغذ، رنگ، فتوکاپی کردن، پاک کاري و هزینه اب و برق.

 


