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ساعتونو پورې تمویل شوي  30ایا تاسو تر 
 ماشوم پاملرنې خدمت لپاره وړ یاست

ساعتونو تمویل شوي  15د دریو او څلورو کلنو کاریګر کورنۍ کولی شي د اضافي 
ه هره اونۍ کې د  ماشوم پالنې خدمت لپاره وړ وي. ساعتونو اوسني وړاندیز  15دا پ

 سربیره دی.
تاسو کولی شئ په ایسیکس کې د ماشوم پالنې خدمت له شامل چمتو کونکو سره په کال 

ساعتونو پورې تمویل شوي لومړني زده کړې او د ماشوم پالنې خدمت  1,140کې تر 
 څخه ګټه پورته کړئ.

ړ یاست او غوښتنه کولی شئ، دلته مراجعه د دې لپاره چې وګورئ چې آیا تاسو و
 وکړئ:

www.childcarechoices.gov.uk 

 

 اضافي تمویل شوي ساعتونه د کورنیو لپاره شتون لري:

 

  چیرته چې مور او پالر دواړه کار کوي، یا داسې یوې کورنۍ چې په کې یوازې
 ر وی او هغه کار کويمور یا پال

  ساعتونو کار لپاره د ملي حداقل مزد )مینیمم ویج( څخه ډېر  16په اونۍ کې د
 عاید ترالسه کوي

  څخه کم عاید £ 100,000چیرې چې د والدینو څخه یو هر یو په کال کې له
 ترالسه کوي.

کاري کورنۍ هم کولی شي د ماشوم پالنې لګښت کې د مرستې لپاره د مالیې څخه معاف 
 ماشوم پالنې ته السرسی ومومي.

دمخه  تاسو به اړتیا ولرئ چې د خپل اضافي ساعتونو غوښتنه وکړئ او د مودې له پیل 
خپل د وړتیا کوډ ترالسه کړئ ترڅو پدې موده کې خپلې مالې مرستې ته السرسی 

 ومومئ.

 مالي مرسته ورکول کیږي له د پای نیټه

 د مني دوره اګست 31

 د پسرلي دوره ډیسمبر 31

 د اوړي دوره مارچ 31

 

http://www.childcarechoices.gov.uk/
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په یاد ولرئ، که د پای نیټه درڅخه تېر شوله، تاسو به نشئ کولی تر راتلونکي مودې 
پورې خپل اضافي ساعتونه وغواړئ، او کیدی شي اړ شئ د خپل ماشوم د پالنې فیس په 

دمخه پیل وکړي.  خپله ورکړئ که چېرې ستاسو ماشوم له دې 

 سه کولو لپارهپه ایسیکس کې د ماشوم پالنې په اړه د نور معلومات ترال
 www.essex.gov.uk/earlyyearsلیدنه وکړئ: 

 fis@essex.gov.uk د کورنۍ د معلوماتو خدمت برېښنالیک پته  ایمیل:
خپل ځایی کورنۍ مرکز )فامیلی هب( سره یا د ماشوم پاملرنې خدمت  خبری وکړئ د:

 د چمتو کونکی سره
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