
 ابتدائی سال اور بچے کی دیکھ بھال

 

 سے مالی اعانت گھنٹے تک کے لیے 30کیا آپ 
 کی دیکھ بھال کے اہل ہیں؟ بچے

گھنٹوں کی  15 اضافی تین اور چار سال کی عمر کے بچوں کے کام کرنے والے خاندان
گھنٹے ہفتے کی فی  15کی دیکھ بھال کے اہل ہوسکتے ہیں۔یہ  بچے سے مالی اعانت

 کے وقت کی موجودہ پیشکش کے عالوہ ہے۔مدت 

  1,140شریک بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے ساتھ ہر سال آپ اسیکس میں 
کی دیکھ بھال سے فائدہ  ے ابتدائی طور پر سیکھنے اور بچےس مالی اعانتگھنٹوں تک 

 اٹھا سکتے ہیں۔
 کریں: مالحظہیہ دیکھنے کے لیے اور درخواست دینے کے لیے کہ اگر آپ اہل ہیں،                                   

www.childcarechoices.gov.uk 

  
 سے اضافی گھنٹےخاندانوں کے لیے دستیاب ہیں: مالی اعانت

  کے خاندانوں میں جہاں دونوں والدین کام کررہے ہوں، یا واحد والدین، واحد والدین
 کام کررہے ہوں۔

  گھنٹے کام کرنے پر کم از کم قومی اجرت کے مساوی سے زیادہ  16ہفتے میں
 سے کم کماتے ہیں۔ 100,000£کمانا جہاں والدین ساالنہ 

کی مدد کے لیے ٹیکس سے کی دیکھ بھال کے اخراجات  کام کرنے والے خاندان بھی بچے
 کی دیکھ بھال تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ مستثنٰی بچے

اس مدت میں اپنی فنڈنگ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے اضافی اوقات کا 
 وصول کرنا ہوگا۔دعوٰی کرنا پڑے گا اور مدت شروع ہونے سے پہلے اپنا اہلیتی کوڈ 

 

 

 

 

 

 

سے محروم ہوجاتے ہیں ، تو آپ اگلی مدت تک اپنے یاد رکھیں ، اگر آپ آخری تاریخ 
اضافی اوقات کا دعوٰی نہیں کرپائیں گے، اور اگر آپ کا بچہ اس سے پہلے شروع کردیتا 

 ہے تو آپ کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی فیس ادا کرنی پڑسکتی ہے۔

 نڈنگ ادا کی گئیف آخری تاریخ

 مدتتعلیمی  موسم خزاں کی  اگست  31

 مدتتعلیمی  موسم بہار کی  دسمبر 31

 مدتتعلیمی  موسم گرما کی  مارچ 31

http://www.childcarechoices.gov.uk/
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 کی دیکھ بھال سے متعلق مزید جاننے کے لیے  اسیکس میں بچے
  www.essex.gov.uk/earlyyearsکریں: مالحظہ
  fis@essex.gov.ukای میل:
 کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے ریں:آپ کے مقامی فیملی ہب یا بچےبات  ک
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