
 سالهای اولیه و مراقبت از کودکان

 

ساعت مراقبت تمویل  30آیا شما برای دریافت 
 شده کودک واجد شرایط هستید

خانواده های که کار میکنند و کودکان سه ساله و چهارساله دارند میتوانند برای 
این برعالوه  ساعت اضافی مراقبت تمویل شده کودکان  واجد شرایط باشند. 15دریافت 

در هر ترم یا دوره تعلیمی در هفته می باشد. 15پیشنهاد فعلی   ساعت 

ساعت آموزش اولیه و مراقبت  1140در ایسیکس شما می توانید در یک سال از 
امه حصه گرفته کودکان از طرف ارائه دهندگان خدمات مراقبت کودکان که در ای ن برن

 اند مستفید شوید.

برای اینکه ببینید واجد شرایط  هستید یا خیر و برای ارایه درخواست، از این 
 آدرس دیدن کنید:

www.childcarechoices.gov.uk 

 

ه های قابل دسترس  است که: این ساعات تمویل شده برای خانواد

 

  هردو والدین کار میکنند و یا خانواده تک والدی )صرف پدر یا مادر( که والد یا
 والده کار میکند

  ساعت کار در هفته دارند 16درآمد بیش از معادل حداقل دستمزد ملی برای 
  پوند در سال درآمد دارند. 100000جایی که هر یک از والدین کمتر از 

مک به هزینه های مراقبت کودکان به  ه های کارگر همچنین می توانند برای ک خانواد
 خدمات مراقبت کودکان که از مالیات معاف است دسترسی داشته باشند.

برای دسترسی به بودجه خود در یک دوره تعلیمی یا ترم، شما باید ساعات اضافی خود 
 را مطالبه کنید و کود واجد شرایط بودن خود را قبل از شروع دوره تعلیمی دریافت کنید.

 وجوه پرداخته میشود از ضرب االجل

 دوره تعلیمی خزان اگست 31

 دوره تعلیمی بهار دیسمبر 31

 دوره تعلیمی تابستان مارچ 31

 

به یاد داشته باشید، بعد از ضرب االجل  شما نمی توانید ساعات اضافی خود را الی 
دوره بعدی مطالبه کنید، و اگر فرزندتان قبل از این شروع کند، ممکن است هزینه های 

 مراقبت کودک تان را خودتان بپردازید.

http://www.childcarechoices.gov.uk/
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 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مراقبت کودکان در ایسیکس
 www.essex.gov.uk/earlyyearsبه این ویب سایت مراجعه نمایید: 

  fis@essex.gov.uk  خدمات معلومات خانواده  ایمیل بفرستید به:
مرکز خانوادگی  یا فامیلی هب یا اداراه ارایه دهنده خدمات مراقبت از  صحبت کنید با:

 کودکان در محل تان
 

mailto:fis@essex.gov.uk

