
Early Years (educație timpurie) și îngrijirea copiilor 

Sunteți eligibil(ă) pentru până la 30 de 
ore de servicii de îngrijire a copiilor 
finanțate de stat? 
Familiile care lucrează și au copii în vârstă de trei sau patru ani pot 
să beneficieze de 15 ore suplimentare de servicii de îngrijire a 
copiilor finanțate de stat. Aceste 15 ore sunt în plus față de oferta 
actuală de 15 ore pe săptămână pe parcursul trimestrului. 

Ați putea să beneficiați de până la 1.140 de ore de educație timpurie 
și îngrijire a copiilor finanțate de stat pe an. Acestea sunt asigurate 
de furnizorii participanți de servicii de îngrijire a copiilor din Essex. 

Pentru a verifica dacă sunteți eligibil(ă) și a depune o cerere, 
vizitați: 

www.childcarechoices.gov.uk 
 

Pot beneficia de orele suplimentare finanțate de stat familiile: 

 

• În cadrul cărora ambii părinți muncesc sau, în cazul familiilor cu 
un singur părinte, părintele respectiv muncește 

• Care câștigă mai mult decât echivalentul Salariului Minim 
Național pentru 16 ore de muncă pe săptămână 

• În cadrul cărora fiecare părinte câștigă mai puțin de 
100.000£ pe an. 

Familiile care muncesc pot să beneficieze și de Tax-Free Childcare 
(Ajutor pentru îngrijirea copiilor scutit de impozit) care să le ajute să 
plătească costurile de îngrijire a copiilor. 

Va trebui să solicitați orele suplimentare și să primiți codul de 
eligibilitate înainte de începutul trimestrului pentru a beneficia de 
finanțare în trimestrul respectiv. 

 

http://www.childcarechoices.gov.uk/


Early Years (educație timpurie) și îngrijirea copiilor 

Data limită Finanțarea este oferită 
începând cu 

31 august Trimestrul de toamnă 
31 decembrie Trimestrul de primăvară 
31 martie Trimestrul de vară 

 

Nu uitați că, în cazul în care nu depuneți cererea înainte de data 
limită, veți putea să beneficiați de orele suplimentare abia începând 
cu trimestrul următor și este posibil să trebuiască să plătiți pentru 
serviciile de îngrijire a copiilor în cazul în care copilul dvs. beneficiază 
de aceste servicii mai devreme. 

Pentru a afla mai multe despre serviciile de îngrijire a copiilor din 
Essex 
Vizitați www.essex.gov.uk/earlyyears 
Trimiteți un e-mail către: Family Information Service (Serviciul de 
Informații pentru Familii) la adresa fis@essex.gov.uk  
Discutați cu: Family Hub (Centrul pentru familii) local sau furnizorul 
de servicii de îngrijire a copiilor 

 

mailto:fis@essex.gov.uk

