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 کې تعدیل شوی 2022په اپریل 

 پېژندنه .1
 

دلته ډیری شیان شتون لري چې باید  د ماشوم پالنې لپاره د ښه کیفیت لرونکې ځای موندل د والدینو لپاره کیدی شي ستونزمن وي.

  ورته پام وشي او پوښتنه کول یې هېر نشي کله چې تاسو د ماشوم پالنې چمتو کونکي څخه لیدنه کوئ.

ې کوي ترڅو تاسو پوه شئ چې څنګه کولی شئ د خپل ماشوم لپاره د تمویل دا الرښود د یاد ساتلو لپاره تاسو ته مهم ټکي وړاند

شوي ابتدایي زده کړې استحقاق ته السرسی ومومئ او هغه څه درته وړاندې کوي چې تاسو باید پرې پوه شئ مخکې له دې چې 

پاتې برخه کې د "ماشوم پالنې موږ د دې الرښود په  تاسو د وړکتون یا نرسري پري سکول یا ماشوم پالنې سره ځان ثبت کړئ.

 خدمت چمتو کونکی" کلمه د نرسري، پري سکول یا ماشوم پالنې خدمت لپاره پرځای کارو.

 

 ( څه شی دی؟FEEEد تمویل شوي ابتدایي زده کړې استحقاق )

  دا د انګلستان حکومت لخوا د ټولو وړ ماشومانو لپاره مالي مرسته یا فندنګ ده ځکه دوی غواړي چې ماشومان د نرسري

  ښه زده کړې ترالسه کړي ترڅو په ژوند کې ترټولو غوره پیل ولري.

 تې یا بینیفټس ځینې دوه کلن ماشومان کولی شي تمویل شوي ساعتونه ترالسه کړي که چیرې مور او پالر یې ځینې مرس

اونیو  38تمویل شوي ساعتونو استحقاق ترالسه کړي، دوی معموالً د  570دا ماشومان به په کال کې تر  ترالسه کوي.

اونۍ په دریو دورو یا ترمونو ویشل شوي چې د ښوونځي له دورو سره یو شانته  38 ساعته لري. 15لپاره په اونۍ کې 

  دي.

  ټول درې او څلور کلن ماشومان کولی شي د ښوونځي له هغې تعلیمي دورې څخه چې د دوی له دری کلن کیدو څخه

وروسته پیل کېږي تمویل شوي استحقاقي ساعتونه ترالسه کړي تر هغه چې ښوونځي ته الړ شي، دې ته یونیورسل کرېډټ 

 38ساعتونو استحقاق ترالسه کړي، دوی معموالً د تمویل شوي  570ماشومان به په کال کې تر  استحقاق ویل کیږي.

اونۍ په دریو دورو یا ترمونو ویشل شوي چې د ښوونځي له دورو سره یو  38 ساعته لري. 15اونیو لپاره په اونۍ کې 

  شانته دي.

 ( ډیری کار کونکي والدین کولی شي د غځېدلې مودې تمویل شوي اسحتقاقEFE ترالسه کړي، کوم چې )نور  15

اونیو لپاره  38دا ځکه چې ماشومان کولی شي د  ساعته وړاندیز" په نوم یادیږي. 30عتونه دي، دا ډیری وختونه د "سا

 ساعته تمویل شوي استحقاق دی. 1140ساعتونو پورې ترالسه کړي چې ټولیز ډول په کال کې  30په اونۍ کې تر 

 38  د دوبي  راتلونکي کال د مارچ په آخر کې پای ته رسیږي. ساعته( د اپریل په پیل کې شروع کیږي او د 570اونۍ )یا

تعلیمي دوره په اپریل کې پیل کیږي ، بیا د مني دوره په سپتمبر کې او د پسرلي دورې په ختم کې پای ته رسیږي )جنوري 

 څخه تر مارچ(.
 
 

 د ځان او خپل ماشوم لپاره د ماشوم پالنې مناسب ځای غوره کول .2
 

 د ماشومانو د پالنې بېالبېل ډولونو په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ الندې لینک باندې کلیک وکړئ
کې چې د ګټورو پوښتنو لیست شامل دي  په کوم  غوره کولو په پنځه مرحلو باور لري-کورنۍ او د ماشوم پالنې ادارې د ماشوم پالنې خدمت

د ماشوم پالنې چمتو کونکی  کله چې د ماشوم پالنې خدمت په لټه کې یاست یا هم مهرباني وکړئ له دې ځای څخه لیدنه وکړئ:

 .د ایسکس کاونټي کونسل -د ماشوم پالنې ډولونه  ومومئ:

د ماشوم پالنې معلومات د  تاسو کولی شئ د ماشومانو پالنې ټولو دولتي مرستو په اړه او د غوښتنلیک ورکولو د څرنګوالي په اړه

( په ویب پاڼه FISپه اصلي ویب پاڼه کې د کورنیو د معلوماتو خدمت ) ECCد همدا رنګه  ویب پاڼه کې پېدا کړئ.په  د انتخابونو
 د ایسکس کاونټي کونسل -د کورنیو د معلوماتو خدمت کې د والدینو لپاره معلومات شتون لري 

( مالتړ وکړي SENDد لومړیو کلونو ټول چمتو کونکي دنده لري چې د ځانګړي تعلیمي اړتیاو او معلولیت لرونکو ماشومانو )

درلودنکي ماشوم لپاره د  SENDکه تاسو د خپل  او تاسو ته به په دې اړه معلومات درګړي چې دوی به دا څنګه ترسره کړي.

سم ځای موندلو لپاره اضافي مرستې ته اړتیا لرئ تاسو کولی شئ دې پتې ته بریښنالیک واستوئ 

arly.years@essex.gov.uke .او یو څوک به ستاسو د ماشوم پالنې په لټون کې له تاسو سره مرسته وکړي 
 غوښتنه وکړي که چېرې دوی: FEEEد ماشوم پالنې خدمت ټول چمتو کونکي کولی شي د 

 

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
mailto:early.years@essex.gov.uk
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 ( د آفسټډOfsted ادارې سره د لومړیو کلونو چمتو کونکي په توګه ثبت وي، یا دا چې دوی د ښوون ) ځي نرسري وي او

 د ښوونځي د یوې برخې په توګه ثبت وي.

  دوی باید آفسټډ څخه د ښه، عالي یا بهبود ته اړتیا لري فیصله ولري تر څو وکولی شي درې او څلور کلنو ماشومانو ته د

 تمویل شوي استحقاق وړاندیز وکړي

 څو وکولی شي دوه کلنو ماشومانو ته د تمویل  دوی باید آفسټډ څخه د ښه، عالي یا بهبود ته اړتیا لري فیصله ولري تر

 شوي استحقاق وړاندیز وکړي

  د ایسکس کاونټي کونسل سره دFEEE تړون ولرئ 

 

غوښتنه وکړي که چیرې  FEEEکه چیرې یو ماشوم پالونکی د ماشوم پالنې د یوې ادارې برخه وي، دوی بیا هم کولی شي د 

 سره د تمویل تړون ولري.اداره یا د ماشوم پالونکی د ایسیکس کونسل 

خدمتونه وړاندې  FEEEد ماشوم پالنې خدمت نوي راجستر شوي چمتو کونکي کولی شي د دوی د لومړي آفسټډ تفتیش څخه دمخه 

مګر، که دوی په خپل لومړي آفسټډ تفتیش کې د ښه یا عالي فیصله ترالسه نکړي، دوی به ونشي کولی دوه کلنو ماشومانو  کړي.

 خدمت وړاندې کړي. FEEEته د 

  ساعتونو غوښتنه کوي: FEEEد ایسیکس کاونټي کونسل باید ډاډ ترالسه کړي چې د ماشومانو پالنې ټول چمتو کونکي چې د 
 

 ( د لومړنیو کلونو فوندېشن مرحلهEYFSبشپړ نصاب وړاندې کړئ ) 

  د هغو ماشومانو په اړه ریکارډونه وساتئ چېFEEE  ترالسه کوي او دا معلومات د غوښتنې په صورت کې ځایي

 چارواکو ته چمتو کړي.
 
 

 4          وړتوب .3
 

 د دوه کلنو ماشومان لپاره د ابتدایي تعلیم تمویل شوی استحقاق

و ته د خپل دا نه یوازې تاس کلنو ماشومانو لپاره د ماشوم پالنې خدمت کاروي. 2په ایسیکس کې زرګونه والدین ال دمخه د خپلو 

  ځان لپاره وخت درکوي، بلکې ستاسو ماشوم کولی شي د نورو ماشومانو سره لوبې وکړي، زده کړه وکړي او ساتیري وکړي.

ترالسه کړئ که چېرې تاسو ځینې بینیفټس ترالسه کوئ او یا اضافي معیارونه  FEEEتاسو کولی شئ د خپل دوه کلن ماشوم لپاره 

  پوره کوئ.

  کلنو ماشومانو لپاره د ماشوم پالنې لګښت سره مرسته 2د د نورو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ الندې لینک باندې کلیک وکړئ 
 

( څخه کار اخلي ترڅو وګوري چې ماشومان د ECSد ایسیکس کونټي کونسل د ښوونې او روزنې د وړتیا چک کولو خدمت )

 وړتیا معیارونه پوره کوي، د هغو ګټو یا بینیفېټس پربنسټ چې والدین یې ترالسه کوي )د یونیورسل کریډیټ په شمول(.

 ته السرسی ومومي، الندې وګورئ: FEEEروسته د ښوونځي دورې وړ دوه کلن ماشومان کولی شي د دوی دوه کلنۍ څخه و

  ترالسه کوي FEEEدوی ، که د دوی د زیږون نېټه د                       په منځ کې وي
 سپتمبر د دوی د زېږون له دوهمې کلیزې څخه وروسته 1اګست                         31 –اپریل   1د 
 جنوري د دوی د زېږون له دوهمې کلیزې څخه وروسته 1دسمبر                          31 -سپتمبر  1
 اپریل  د دوی د زېږون له دوهمې کلیزې څخه وروسته 1مارچ                          31 -جنوري  1

 
سیمې لپاره د ایسیکس ماشوم او  که تاسو وړ یاست او تاسو غواړئ په دې اړه له یو چا سره خبرې وکړئ، تاسو کولی شئ د خپلې

د ایسیکس ستاسو د ځایي فامیلی هب توضیحات دلته موندل کیدی شي  کورنۍ هوساینې خدمت له فامیلي هب سره اړیکه ونیسئ.

 کورنۍ هوساینه

 
ا راجستر کړئ، تاسو باید په آنالین ډول درخواست وکړئ، او تاسو باید: کلن ماشوم د تمویل لپاره ځان ثبت ی 2د دې لپاره چې د 

 ولرئ:

 

https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
https://essexfamilywellbeing.co.uk/
https://essexfamilywellbeing.co.uk/
https://essexfamilywellbeing.co.uk/


 

 

 کې تعدیل شوی 2022په اپریل 

 د ملي بیمې شمیره )نشنل انشورنس نمبر( ولرئ ●

که تاسو د  ته الړ شئ او د خپل بریښنالیک آدرس او پټنوم په کارولو سره د ننه شئ. الگان -د ایسیکس روزنې پورټل  ●

لومړي ځل لپاره پورټال ته السرسی کوئ، مهرباني وکړئ راجستر کلیک وکړئ او ورکړل شوي الرښوونې تعقیب 

 کړئ

 

که تاسو انټرنیټ ته السرسی نلرئ یا د آنالین فورمې په ډکولو کې مالتړ ته اړتیا لرئ، تاسو کولی شئ له الندې څخه مالتړ ترالسه 

 کړئ:

  د دوی سره د اړیکه نیولو د څرنګوالي په اړه پورته توضیحات وګورئ -فامیلی هب یا د کورنیو مرکز 

  :برېښنالیکEarly.Years@essex.gov.uk 

 د خپل ماشوم د پالنې خدمت چمتو کونکي، روغتیا لیدونکي یا ټولنیز کارکونکي/سوشل ورکر سره خبرې وکړئ  

شمیره ترالسه کړئ کوم چې تاسو کله چې تاسو آنالین فورمه ډکه کړه، او د وړتیا چکونه تیر شول نو تاسو به د حوالې یا ریفرینس 

تاسو اړتیا لرئ چمتو کونکي  تمویل شوي ساعتونه ترالسه کړئ. 15کولی شئ د خپل ماشوم د پالنې چمتو کونکي ته ورکړئ ترڅو 

ته د خپل ماشوم د زیږون سند، ستاسو د ملي بیمې شمیره او نور شواهد وښایاست که چیرې د اضافي معیارونو له امله وړ شوي 

 ت.یاس

 

 ساعتونه  15په اونۍ کې عمومي  - FEEEدرې او څلور کلن 

ساعته )د تعلیمي  15کلن ماشومان حق لري، له هغې دورې څخه چې دوی دری کلن کېږي، په اونۍ کې عمومي  4او  3ټول 

 دورې په موده کې( تمویل شوی خدمت ترالسه کړي، الندې وګورئ:

  ترالسه کوي FEEEدوی ، که د دوی د زیږون نېټه د                       په منځ کې وي
 سپتمبر، د دوی د زېږون له دریمې کلیزې څخه وروسته 1اګست                          31 -اپریل  1
 جنوري د دوی د زېږون له دریمې کلیزې څخه وروسته 1دسمبر                       31 -سپتمبر  1
 اپریل  د دوی د زېږون له دریمې کلیزې څخه وروسته 1مارچ                       31 -جنوري  1

 

 
  دا نیټې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي او بدلیدلی نشي.

غوښتنه وکړي نو  FEEEی کیدی شي وکولی شي د که ستاسو ماشوم ال دمخه د ماشوم پالنې خدمت یو چمتو کونکي ته ځي، دو

  له دوی سره وګوري ترڅو معلوم کړئ چې ستاسو ماشوم څنګه د تمویل شوي ساعتونو استحقاق ته السرسی موندلی شي.

که ستاسو ماشوم د ماشوم پالنې خدمت یو چمتو کونکي ته نه ځي، تاسو به اړتیا ولرئ چې یو داسې چمتو کونکی ومومئ چې د 

FEEE .استحقاق ځایونه وړاندې کوي او خپل ماشوم ورسره راجستر کړئ  

  
د ماشوم پالنې خدمت چمتو تاسو کولی شئ پدې لینک کلیک کولو سره په ایسېکس کې د ماشوم پالنې خمت چمتو کونکي ولټوئ 

 (essex.gov.ukکونکی ومومئ )

 fis@essex.gov.uk  یا تاسو کولی شئ د بریښنالیک له الرې د کورنۍ معلوماتو خدماتو سره اړیکه ونیسئ 

یا تاسو کولی شئ د کورنۍ مرکز څخه لیدنه وکړئ، تاسو کولی شئ د دې لینک په کلیک کولو سره خپل تر ټولو نږدې چمتو کونکی 

 یا ځانګړی شوی ټولنیز کارکونکی. د ایسیکس ماشوم او کورنۍ هوساینې خدمت پېدا کړئ

 

 (EFEد غځېدلې مودې تمویل شوی استحقاق ) – FEEEدرې او څلور کلنو ماشومانو لپاره 

په  GOV.UK  -د ماشومانو د پالنې محاسبه کونکی تاسو به وکولی شئ د آنالین  لپاره وړ وي. EFEه د ځینې ماشومان ب

مخکې لدې چې تاسو د تمدید شوي استحقاق لپاره السلیک  کارولو سره خپل وړتیا چیک کړئ او آنالین غوښتنلیک بشپړ کړئ.

کیدی  وکړئ، تاسو اړتیا لرئ ټول اختیارونه وګورئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د ځان لپاره غوره کڅوړه انتخاب کوئ.

https://educationportal.essex.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/Account/Login?ReturnUrl=/CitizenPortal_LIVE/
mailto:Early.Years@essex.gov.uk
https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
mailto:fis@essex.gov.uk
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://www.gov.uk/childcare-calculator
https://www.gov.uk/childcare-calculator
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لږې پیسې  شي چې په ورکېنګ ټکس کرېډټ کې د ماشوم پالنې عنصر اغیزمن شي ځکه چې کیدی شي تاسو د ماشوم پالنې لپاره

 ورکوئ.

 
لپاره د هغې تعلیمي دورې یا ترم له پیل څخه دمخه غوښتنلیک  EFEکه تاسو وړ یاست نو تاسو باید ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د 

که تاسو د هغې تعلیمي دورې یا ترم له پیل  :مهرباني وکړئ په یاد ولرئ ورکړئ په کوم کې چې تاسو غواړئ تمویل پیل شي.

څخه وروسته د خپل کوډ غوښتنه وکړئ په کوم کې چې تاسو غواړئ تمویل پیل شي، ستاسو چمتو کونکی به ونه توانېږي چې د 

EFE .ترالسه کړئ.عمومي ساعتونو استحقاق15تاسو به وکولی شئ چېیوازې په هغه ترم کې د  تمویل غوښتنه وکړي  

 
تاسو خپل غوښتنلیک پای ته ورسوئ او یو حساب جوړ کړئ نو تاسو به د وړتیا کوډ ترالسه کړئ ترڅو د خپل ماشوم د کله چې 

که د کوډ ټول چیکونه بریالي وي،  پالنې چمتو کونکي ته یې وروړئ او هغوی به کوډ به د لومړیو کلونو په پورټل کې چېک کړي.

 تاسو به د خپل ماشوم د زیږون سند هم وښایئ. تاسو کولی شئ خپل د غځېدلې مودې ساعتونه ریزرف کړئ.

 

 (EYPPد لومړنیو کلونو زده کونکي پریمیم یا فیس )

د ماشوم پالنې چمتو  EYPP لپاره وړ کیدی شي. EYPPدرې او څلور کلن ماشومان چې تمویل شوي استحقاق ترالسه کوي د 

کونکي ته اضافي بودیجه ورکوي، کوم چې دوی کولی شي د هغو سرچینو د چمتو کولو لپاره وکاروي چې ستاسو له ماشوم سره 

 مرسته کوي.

د دې لپاره چې دوی وکولی شي د دې اضافي تمویل غوښتنه وکړي، ستاسو د ماشوم پالنې چمتو کونکی به له تاسو څخه وغواړي 

 لدین / پالونکي تړون فورمه کې یوه برخه ډکه کړي.چې د وا

ستاسو د ماشوم پالنې چمتو کونکی به تاسو سره د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې ستاسو ماشوم ورته اړتیا لري ترڅو د زده کړې 

ړ ترالسه کوي بیا دوی کولی شي اضافي تمویل وکاروي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې دوی هغه مالت په اړه ورسره مرسته وکړي.

 چې ورته اړتیا لري.

 
 

                 ځایونو تمویل FEEEد  .4
 

د تمویل غوښتلو لپاره د ماشوم پالنې چمتو کونکی ستاسو د ماشوم توضیحات په آنالین فورمه کې د هرې دورې په ټاکلو وختونو 

دوی په فورمه کې د هر ماشوم لپاره د دوی د پالنې لپاره د ساعتونو شمیر اضافه کوي،  کې اچوي، دې ته د سر شمیرنه ویل کیږي.

او دا معلومات د کونسل لخوا کارول کیږي ترڅو د تمویل هغه کچه معلومه کړي چې د ماشوم پالنې چمتو کونکي ته به د هغې 

  دورې لپاره ورکړل شي.

ځینې وړاندیز کونکي اجازه ورکوي چې دا تمویل  ساعته غوښتل کیدی شي. FEEE 570اونیو لپاره  38په یو مالي کال کې د  

اونیو څخه زیاتو انیو کې وکارول شي، کوم چې کیدی شي ګټور وي که چېرې تاسو ټول کال د ماشوم پالنې ته  38په کال کې له 

څخه ډیر وکاروي، دوی به د هرې اونیو  38که چیرې د ماشوم پالنې چمتو کونکي ستاسو تمویل شوي استحقاق له  اړتیا لرئ.

اونیو کې خپل بشپړ استحقاف ترالسه کوئ ستاسو چمتو  50که تاسو په  دورې لپاره د بشپړ مجوزو ساعتونو لپاره غوښتنه وکړي.

ه کونکی به ستاسو د والدین / پالونکي تړون په فورمه کې یادونه وکړي چې دوی په په هره دوره کې د ټولو مجوزو اونیو لپاره پ

  ساعتونو ته رسېږي. 570ساعتونو غوښتنه وکړي، دا په بشپړ کال کې  15اونۍ کې د 

 

 تمویل ورکول کیږي که چېرې: FEEEد 

  ستاسو ماشوم د سر شمېرنې په فورمه کې وي او د سر شمیرنې په ورځ د ماشوم پالنې چمتو کونکي کې سره راجستر

 وي.

 مګر په همهغه اونې کې ناروغ یا غیرحاضر وي خو کله چې ښه شي  یا که ستاسو ماشوم په سر شمیرنه کې شامل وي

 بېرته به ماشوم پالنې چمتو کونکي ته ورشي.

که ستاسو ماشوم د سر شمیرنې له نیټې څخه وروسته پیل وکړي، دوی کولی شي د وخت څخه وروسته د تمویل غوښتنه وکړي که 

خدمت له کوم بل چمتو کونکي څخه د تمویل شوي ساعتونو استحقاق چیرې دوی د دورې په جریان کې د ایسیکس ماشوم پالنې 

 نوي ترالسه کړی.
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کلن تمویل لپاره په ساعت باندې د یو ټاکل شوي نرخ په اساس پیسې  4او  3کلن تمویل او د  2د ماشوم پالنې ټولو چمتو کونکو ته د 

لي ارزښت نلري  ځکه چې تمویل شوي ساعتونه باید د نرخونه نه نشر کېږي ځکه چې د والدینو لپاره کومه پو ورکول کیږي.

  چمتوکونکي لخوا په وړیا ډول وړاندې شي.

ترالسه کړي چې په یوه داسې سیمه کې  30pیا  20p ،10pچمتو کونکي کیدی شي د هغو ماشومانو لپاره په ساعت کې اضافي 

  ژوند کوي چېرته چې هستوګنې لګښت ټیټ دي.

 هم ترالسه کړي. EYPPساعت سربېره  FEEEکلنو ماشومانو لپاره د هر تادیه شوي عمومي  4او  3دوی کېدی شي د وړ 

 
که ستاسو ماشوم اضافي اړتیاوې لري د ماشوم پالنې چمتو کونکی کولی شي د شاملولو تمویل لپاره غوښتنه وکړي ترڅو ستاسو د 

وړاندې کونکی باید د روغتیا یا زده کړې مسلکي کسانو څخه مرسته ترالسه کړي لکه د روغتیا  ماشوم اضافي اړتیاوې پوره کړي.

بیا دوی باید د شاملولو مرستې  لیدونکي یا د شمولیت شریک )اینکلوژن پارتنر(، ترڅو ثابت کړي چې اضافي تمویل ته اړتیا شته.

  لپاره د ایسیکس کونټي کونسل ته غوښتنه ورکړي.

 

                  کيد پام وړ ټ .5
 

تمویل شوي استحقاقونه په بیالبیلو الرو اخیستل کیدی شي، د تمویل شوي ساعتونو اعظمي شمیر چې په یوه ورځ کې کارول کیدی 

 :د ماشوم پالنې چمتو کونکي کولی شي ساعته دي. 10شي 
 

  هره ورځ هغه موده وټاکئ چې دوی دFEEE  بجو پورې 12بجو څخه تر  9ساعتونه وړاندې کوي، لکه د سهار له  

  دFEEE  ساعته. 6ساعتونو اعظمي شمیر ولري چې په هره ورځ کې غوښتنل کیدی شي، لکه 

  یوازې دFEEE  دا ځایونه کیدی شي محدود وي نو وګورئ چې شتون لري که نه -ځای وړاندې کوي 
 

دا مهمه ده چې پوه شئ چې د ماشوم پالنې مختلف چمتو کونکي به د تمویل شوي استحقاق بیالبېل وړاندیزونه ولري نو تاسو اړتیا 

ساعتونه به د ښوونځي دورې  FEEEد  د ماشوم پالنې ډیری چمتو کونکي لرئ داسې ځای ومومئ چې ستاسو اړتیاو سره سم وي.

  ګر دوی اړتیا نلري چې داسې وکړي، او ځینې به یې په نورو اونیو کې وړاندې کوي.سره په ورته وخت کې وړاندې کړي، م

ساعتونه، عمومي او د غځېدلې مودې استحقاق، کولی شي د غرمې د ډوډۍ وخت په بر کې ونیسي چیرې چې د غرمې  FEEEد 

ډوډۍ وخت د دې لپاره کارول کېږي چې ماشومانو سره د نوي شیانو په زده کولو او نوي مهارتونو په وده ورکولو کې مرسته 

  وکړي.

شامل وي، کیدی شي د غرمې ډوډي یا سناک لګښت ولري، مګر ستاسو د  ساعتونو کې د غرمې ډوډۍ وخت FEEEکله چې په 

  ماشوم پیل کولو څخه دمخه د خواړو د هر ډول لګښت په اړه له تاسو سره موافقه وشي.

 چې د تمویل شوي استحقاق برخه نه وي.د ماشوم پالنې چمتو کونکی یوازې د هغو ساعتونو او خدماتو لپاره لګښت اخیستی شي 
وګورئ چې ایا تاسو اړتیا لرئ چې تمویل شوي ساعتونو ته د السرسي لپاره اضافي ساعتونه واخلئ.  هر هغه لګښت چې تاسو یې 

باید تادیه کړئ باید د ,والدین / پالونکي په تړون کې روښانه شي او تاسو باید مخکې له دې چې ستاسو ماشوم په دې ځای کې پیل 

د ماشوم پالنې خدمت چمتو کونکی باید د یوازې  .تړون السلیک کړئ، باید ورسره موافقه وکړئوکړي او مخکې له دې چې تاسو 

تمویل شوي ځایونو په اړه شرطونه وضع نکړي، یعنې تاسو باید اضافي ساعتونه واخلئ، د غرمې د وخت لګښت ورکړئ، د 

 راجستریشن فیس ورکړئ یا د یونیفورم اخیستلو لپاره فیس ورکړئ.

 

اونیو څخه د لږې مودې لپاره تمویل واخلئ؛ دوی باید لږ تر  38ی شئ د خپلې خوښې ماشوم پالنې چمتو کونکي څخه د تاسو کول

 ساعته په اونۍ کې وړاندې کړي. 33لږه 

که چیرې د ماشوم پالنې چمتو کونکي د کمو اونیو لپاره تمویل ترالسه کړي، دوی نشي کولی له تاسو څخه د اضافي ساعتونو لپاره 

  ساعته یا لږ وخت ترالسه کوي. 15لګښت واخلي  که ستاسو ماشوم په اونۍ کې 

اونیو څخه کم وخت لپاره خالص وي ، تاسو نشئ کولی پاتې اونۍ  38که تاسو د ماشوم پالنې داسې یو چمتو کونکي کاروئ چې د 

پالنې داسې یو چمتو کونکي غوره کړئ چې  اونیو ته اړتیا لرئ، ښه به دا وي چې د ماشوم 38که تاسو بشپړ  بل چیرې وکاروئ.

 دا وړاندې کولی شي.
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د ماشوم پالنې ځینې چمتو کونکي داسې څه لري چې د "غځیدلی وړاندیز" په نوم یادیږي، چیرې چې تمویل غځول کېږي ترڅو د 

اسو یې غوښتنلی شئ خو تاسو باید پوه شئ چې د هرې دورې لپاره اعظمي ساعتونه چې ت رخصتۍ دورې هم په بر کې ونیسي.

 50که ستاسو چمتو کونکی د کال په  ساعته دی. 570بدلون نه مومي.  د ټولو ساعتونو شمیر چې په یو کال کې غوښتل کېدی شي 

اونیو کې تمویل وړاندې کوي، تاسو به په ډیرو اونیو کې لږ ساعتونه ترالسه کړئ مګر د هغو ساعتونو شمیر چې تاسو یې مستحق 

 اونیو لپاره د استحقاق د غځولو بیلګه. 50د  -مه برخه وګورئ 4حال پاتې شي، یاست په خپل 

وخت هغه ساعتونو او  FEEEد ماشوم پالنې چمتو کونکی باید له تاسو سره د والدین / پالونکي د تړون فورمه ډکه کړي چې د 

د ستاسو د ماشوم له هغه ساعتونو څخه چې دا بای ورځې په کښې لیکل کېږي چې ستاسو ماشوم یې په هره دوره کې ترالسه کوي.

 30یا  15تاسو اړتیا نلرئ د ټولو ساعتونو غوښتنه وکړي که چېرې تاسو نه غواړئ ستاسو ماشوم د بشپړ  دوی ورځي ډېر نه وي.

 ساعتونو لپاره ورشي.  

که تاسو پریکړه وکړئ چې د سر شمېرنې ورځې څخه وروسته ساعتونه ډېر کړئ، د ماشوم پالنې چمتو کونکی نشي کولی د اضافي 

دا پدې مانا ده چې دوی به تاسو څخه د هغې دورې تر پای ته رسیدو پورې د اضافي  ساعتونو لپاره د تمویل غوښتنه وکړي.

ه چې تاسو د ټولو جزیاتو څخه خبر یاست او مخکې له دې چې تاسو السلیک وکړئ، دا مهمه د ساعتونو د لګښت غوښتنه وکړي.

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د اضافي لګښتونو په اړه او دا چې دا  د والدین / پالونکي تړون په فورمه کې ټول معلومات ولولئ.

 تاسو باید ورسره موافقې ته ورسېږئ.لګښتونه د څه لپاره دي  خبر یاست، او مخکې له دې چې ستاسو ماشوم پیل وکړي 

وګورئ چې د ماشوم پالنې چمتو کونکی د هرې دورې لپاره د تمویل شوي ساعتونو تضمین کوي او دا وړاندیز په دې بنسټ نه 

 بدلېږي چې د ماشوم عمر څو دی او ایا غځېدلي ساعتونو ته اړتیا شته که نه.

که تاسو خپل ماشوم د دورې په جریان کې، وروسته له دې چې سر شمیرنه ترسره شي، بل چمتو کونکي ته انتقال کړئ، ستاسو 

ساعتونو د تمویل غوښتنه وکړئ.  نو، تاسو کیدی شي  FEEEنوی چمتو کونکی به ونشي کولی د ایسیکس کونټي کونسل څخه د 

  اتې مودې لپاره فیس ورکړئ.په خپله نوي چمتو کونکي ته د هغې دورې د پ

په داسې حاالتو کې، د ایسیکس کونټي کونسل کیدی شي له اصلي چمتو کونکي څخه وغواړي چې د هغې دورې لپاره غیر کارول 

شوي پیسې نوي چمتو کونکي ته انتقال کړي، مګر دا د دوی په تړون کې نشته، او موږ نشو کولی ټینګار وکړو چې دوی پیسې  

 انتقال کړي.

همدارنګه، ستاسو اصلي چمتو کونکی به د خبرتیا ورکولو موده )نوټس پېرید( ولري او کیدی شي له تاسو څخه فیس واخلي که 

چېرې تاسو دوی ته په سم وخت کې خبرتیا ورنکړئ چې ستاسو ماشوم له دوی څخه ځي، مهرباني وکړئ مخکې له دې چې پریکړه 

 وکړئ دا وګورئ.

  ې تاسو یې ترالسه کوئ باید:هغه بلونه یا اینوایس چ

  یا  15ساعته تمویل شوی ځای په وړیا ټوګه ترالسه کړی، د تمویل شوي  30یا  15وښیي چې تاسو د خپل ماشوم بشپړ
 ساعتونو سره باید هیڅ پولي ارزښت نغښتی نه وي. 30

  اضافي ساعتونه او خدمتونه وښیي چې له تاسو یې لګښت اخیستل کیدی شي، د بیلګې په توګه، د تمویل شوي ساعتونو

مخکې لدې چې تاسو ځای ونیسئ، چمتو کونکی باید تاسو ته په اړه ووایی ځکه چې تاسو به  سربیره خواړه یا ساعتونه.

 ه ورسره هوکړه کوئ.د والدین / پالونکي تړون د فورمې په السلیک کولو سر

 .داضافي ساعتونو او/یا خدماتو لګښتونه باید په واضح ډول ثبت شي  

 

 مهرباني وکړئ په دې هم پوه شئ چې:

  هغه نرخونه چې د ماشوم پالنې چمتو کونکی دFEEE  ساعتونو څخه بهر د اضافي ساعتونو لپاره اخلي ستاسو او د دوی

 سیمه ییز چارواکي نشي کولی د چمتو کونکو په خصوصي کاروبار کې ښکیل شي. ترمینځ یوه شخصي موضوع ده.

  که ستاسو ماشوم یوازې د دوی دFEEE .مګر چمتو کونکی باید تاسو  ساعتونو لپاره ورځي نو تاسو بل ته اړتیا نلرئ

 ي تړون فورمه ډکه کړې.ته ووایي چې دوی د تمویل لپاره غوښتنه کړې او ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د والدین / پالونک

ځای خوندي کولو لپاره پیسې )دیپازیټ(  FEEEد ماشومانو پالنې چمتو کونکي کولی شي د دریو او څلور کلنو ماشومانو لپاره د 

دا دیپازیټ کیدی شي، د هغه ساعتونو د شمیر پر بنسټ چې تاسو یې اخیستل غواړئ، د یوې  واخلي، مګر د وړ دوه کلنو لپاره نه.

کله چې ستاسو ماشوم پیل وکړي یا د راتلونکې هاف ترم رخصتي پورې، د ماشوم پالنې چمتو کونکی  اونۍ د لګښت معادل وي.

 باید دا پیسې بیرته تا تاسو ته درکړي.
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غوښتنه  FEEEله ماشومانو څخه خالصېږي، چمتو کونکی کولی شي د یوې ورځې لپاره د  په هره دوره کې کله چې دوی پرته

مخکې لدې چې تاسو د والدین/ پالونکي د تړون فورمه السلیک  وکړي ترڅو دوی وکولی شي د خپلو کارکونکو روزنه ترسره کړي.

ره د تمویل شوي استحقاق یوه ورځ له السه کړئ، دوی باید ډاډ ترالسه کړي چې تاسو پوهیږئ چې تاسو به د هرې دورې لپا

  اونیو خبرتیا هم درکړل شي. 6تاسو ته باید د هر پالن شوي بندیدو په اړه د  ورکړئ.

که ستاسو ماشوم په داسې ورځ کې ورشي چې د بانک رخصتۍ وي، مخکې له دې چې تاسو د والدین / پالونکي د تړون فورمه 

ته خبر درکړي چې آیا دوی د بانک په رخصتیو کې بند دي که نه.  چیرې چې په تمویل  السلیک کړئ، چمتو کونکی باید تاسو

  شوي اونیو کې د بانک رخصتۍ شتون لري، ستاسو ماشوم به خپل بشپړ استحقاق ترالسه نکړي.

ثال په ډول که تاسو که چیرې ماشوم د لنډې مودې لپاره غایب وي، د ماشوم پالنې چمتو کونکی به بیا هم تمویل ترالسه کړي، د م

 رخصتي واخلئ یا ماشوم د دورې په جریان کې ناروغ شي.
 
درې او څلور کلنو ماشومانو بودیجه د ماشوم پالنې له دوه یا ډیرو چمتو کونکو سره کارول کیدی شي که چیرې دا ستاسو اړتیاوې 

د ماشوم پالنې ځینې چمتو کونکي به د انحصاري  مګر تاسو کولی شئ یوازې په یوه ورځ کې دوه چمتوکونکو ته ورشئ. پوره کوي.

 چمتو کونکي پالیسي ولري چیرې چې تاسو باید خپل ټول استحقاق یوازې له دوی سره واخلئ او د تمویل ویش ته اجازه نه ورکوي.

د هرې دورې په که تاسو تمویل ویشئ، تاسو باید دا د والدین / پالونکي تړون په هغه فورمه کې ځای پر ځای کړئ چې تاسو یې 

تاسو نشئ کولی د  پیل کې السلیک کوئ، د هغه ساعتونو شمیر چې تاسو به د هر ماشوم پالنې خدمت چمتو کونکي سره اخلئ.

 دواړو چمتو کونکو ترمینځ له خپل استحقاق څخه اضافه غوښتنه وکړئ.

دا ګورې ترڅو د  ECCد ماشوم پالنې چمتو کونکی موږ ته د هغه ساعتونو تفصیالت راکوي چې ستاسو ماشوم ورسره وي او 

که دوی اضافه غوښتنه وکړي، تاسو باید په خپله د ټولو هغه ساعتونو لپاره پیسې ورکړئ چې په  هر اضافه غوښتنو مخه ونیسي.

 تمویل شوي اسحقاق شامل ندي.

کلنو ماشومانو تمویل د لومړني کلونو د یو  2ترالسه کوي، دوی کولی شي یوازې د  FEEEاشوم دوه کلنو ماشومانو که ستاسو م

 چمتو کونکي سره وکاروي.  
 

دا ځکه چې کله یو ماشوم  تاسو نشئ کولی تمویل د ماشوم پالنې چمتو کونکي او په ښوونځي کې د ریسپشن صنف ترمینځ وویشئ.

ي، د دوی د ابتدایي زده کړې ټولې بودیجې د ښوونځي بودیجې ته تادیه کیږي او د ماشوم پالنې چمتو کونکی د ریسپشن صنف ته ځ

 نشي کولی د دې تمویل غوښتنه وکړي.

که په نظر کې وی چې ستاسو ماشوم به ریسپشن صنف کې پیل وکړي، تاسو به د مني د دورې په پیل کې مخکې له دې چې دوی 

  اونیو لپاره د تمویل شوي ساعتونو استحقاق ونه لرئ. پیل وکړي، د ورځو یا

 

که تاسو  اجازه نشته چې ووایی که تاسو په ښوونځي کې ځای غواړئ نو تاسو باید د دوی په نرسري کې ګډون وکړئ. ښوونځیو ته

 خبر کړئ ترڅو موږ عمل وکړو. ECCته داسې وویل شي، موږ هیله کوو چې 

که ستاسو د ماشوم پالنې چمتو کونکي اړ دی چې د تعلیمي دورې په جریان کې وتړل شي او تاسو باید یو بل چمتو کونکی پېدا 

کله fis@essex.gov.uk .کړئ، مهرباني وکړئ د بریښنالیک له الرې په دې پته د کورنۍ معلوماتو خدمت سره اړیکه ونیسئ 

چې تاسو یو بل چمتو کونکی پیدا کړ، دوی کولی شي د دې دورې  پاتې مودې لپاره ستاسو د ماشوم تمویل شوي استحقاق لپاره له 

 وخت څخه وروسته د تمویل غوښتنه وکړي.

ته اجازه ورکړو که تاسو د دورې په جریان کې له یو بل ځایي مقام څخه ایسیکس ته کډه وکړئ، موږ به د ماشوم پالنې چمتو کونکي 

دوی به  چې د هر هغه ماشوم لپاره د تمویل غوښتنه وکړي چې دمخه یې په ایسیکس کې تمویل شوي اسحقاق نه وي ترالسه کړی.

 ساعتونو تمویل لپاره 'ناوخته غوښتنه' وکړي. FEEEوکولی شي د دورې د پاتې اونیو لپاره د 

 

 د فیسونو او لګښتونو جدول .6

 

 FEEE2ماشوم یوازې  

ساعتونو ته السرسی 

 لري

 FEEE2ماشوم د 

ساعتونو ته 

السرسی لري او د 

اضافي ساعتونو 

ماشوم یوازې د 

FEEE 3  4او 
 FEEEماشوم د 

ساعتونو  4او  3

ته السرسی لري 

او د اضافي 
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لپاره پیسې 

 ورکوي

ساعتونو ته 

 السرسی لري

ساعتونو لپاره 

 پیسې ورکوي

د نوم لیکنې 

 )رجستریشن( فیس

چارج  کېدی شي چارج نشي باید چارج نشي باید چارج نشي باید

 شي

چارج  کېدی شي چارج نشي باید چارج نشي باید چارج نشي باید ادارې فیس

 شي

د بیرته  -دیپازیټ 

ورکولو وړ 

 )ریفندیبل(

 FEEE)که چیرې 

ته د السرسي څخه 

دمخه پیسې یا 

دیپازیټ واخیستل 

د  بایدشي، دا پیسې 

لومړي هغه نیم ترم 

)هاف ترم( د پیل 

څخه وړاندې والدین 

ته بیرته ورکول شي 

چې تمویل پکښې 

 پیل کېږي(

  چارج نشي باید

)د ایسیکس اړتیا، 

FEEE2  د مالي

 معیارونو پراساس.

دیپازیټ کیدای شي دې 

پیسو ته د والدینو د 

رسیدو په وړاندې یو 

 خنډ وي.

 چارج نشي باید

)یوازې د 

FEEE2 اعتونو س

 لپاره(

حد  کیدی شي

اعظم د هغه 

ساعتونو د شمیر 

پر بنسټ چې 

والدین یې اخیستل 

غواړئ، د یوې 

اونۍ د لګښت 

 بایددا  معادل وي.

د لومړي نیم ترم 

)هاف ترم( د 

رخصتۍ څخه 

دمخه  والدین ته 

 بیرته ورکول شي

حد  کیدی شي

اعظم د هغه 

ساعتونو د شمیر 

پر بنسټ چې 

والدین یې اخیستل 

غواړئ، د یوې 

اونۍ د لګښت 

 بایددا  معادل وي.

د لومړي نیم ترم 

)هاف ترم( د 

رخصتۍ څخه 

دمخه  والدین ته 

 بیرته ورکول شي

داوطلبانه مالي 

  مرسته

د مختصر  کیدی شي

خواړو )سناک( او نورو 

شیانو لپاره د 

رضاکارانه مالي 

  مرستې غوښتنه وکړئ.

د  کیدی شي

مختصر خواړو 

)سناک( او نورو 

شیانو لپاره د 

رضاکارانه مالي 

مرستې غوښتنه 

 وکړئ.

د  کیدی شي

مختصر خواړو 

)سناک( او نورو 

شیانو لپاره د 

رضاکارانه مالي 

مرستې غوښتنه 

 وکړئ.

د  کیدی شي

مختصر خواړو 

)سناک( او نورو 

شیانو لپاره د 

رضاکارانه مالي 

مرستې غوښتنه 

 وکړئ.

* د مصرفي توکو 

  چارج

تطبیق  کیدی شي تطبیق نشي. باید

شي مګر یو بدیل 

باید انتخاب یا حل 

 وړاندې شي حتما  

تطبیق  کولی شي

شي مګر یو بدیل 

 بایدانتخاب یا حل 

 وړاندې شي.

تطبیق  کولی شي

شي مګر یو بدیل 

 بایدانتخاب یا حل 

 وړاندې شي.

صر خواړه یا سناک، خواړه، سفرونه، متخصصې ښوونې، یونیفورم، اود نصاب * په مصرفي توکو کې د لمر کریم، نپۍ، مخت

وړاندې کولو لپاره د عمومي چارو عملیاتي لګښتونه لکه کاغذ، رنګ،  EYFSچمتوکونکي باید د  څخه بهر فعالیتونه شامل دي.

 فوټوکاپي. پاکول او اسانتیاوې، شامل نه کړي.

 


