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 3          مقدمة .1
 

إجابات األسئلة المتكررة الواردة في هذا الدليل إلى شرح عملية تمويل مجلس مقاطعة إسكس للتعليم المبكر المجاني لألطفال تسعى 
في سن الثانية والثالثة والرابعة من العمر في فصول رياض األطفال بالحضانات النهارية ومؤسسات ما قبل دخول المدرسة، 

ية المنزلية، والحضانات المدرسية، والمدارس، والمؤسسات األكاديمية تُعرف هذه السنوات وخدمات الرعاية التربوية والتعليم
 المبكرة جنبًا إلى جانب جهات تقديم الرعاية لألطفال بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص الخيري والمستقل.

استحقاق التعليم المجاني المبكر، يجب أن تبرم  قبل أن تستطيع جهات تقديم الرعاية لألطفال في السنوات المبكرة من العمر أن تقدم 
اتفاقية تمويل مع مجلس مقاطعة إسكس. وتشكل هذه االتفاقية عقًدا ملزًما بينهم وبين مجلس مقاطعة إسكس وتصرح بأنه يجب عليهم 

لن تقدم  ني للسلطات المحلية ".التعليم المبكر ورعاية األطفال: التوجيه القانواالمتثال لشروط ومتطلبات العقد باإلضافة إلى وثيقة 
 جميع جهات تقديم الرعاية لألطفال في السنوات المبكرة استحقاق التعليم المجاني المبكر أو قد تقدم جزءا من البنود التابعة له فقط.

 
 ما هو استحقاق التعليم المجاني المبكر؟

لجميع األطفال كي يتمكنوا من الحصول على خدمات تتضمن رؤية الحكومة استحقاق التعليم المجاني المبكر كأمر أساسي  •
 تعليم مبكرة عالية الجودة.

 توضح الدالئل أن استمرار التعليم المبكر بجودة جيدة يكون له مزايا طويلة األجل لكل األطفال.  •

في ببعض استحقاق التعليم المبكر المجاني لألطفال في عمر عامين ليس عاًما وال يحصل عليه سوى العائالت التي ت •
 33ساعة من التعليم المجاني المبكر على مدار العام، يمكن تقسيمها بين  570المعايير. يحصل األطفال المؤهلون على 

أسبوًعا  15إلى  11أسبوًعا بحد أقصى. وتقسم فترة االستحقاق إلى ثالث فترات تتراوح بين  52أسبوًعا بحد أدنى حتى 
 تتماشى مع الفصول الدراسية للمدرسة.

أما استحقاق التعليم المجاني المبكر لألطفال في عمر ثالثة وأربعة أعوام فيقدم بشكل عام ومجاني لجميع األطفال بدًءا من   •
 570الفصل الدراسي الذي يلي بلوغهم العام الثالث حتى بلوغهم سن المدرسة اإللزامي. يحصل األطفال المؤهلون على 

أسبوًعا بحد أقصى.  52أسبوًعا بحد أدنى حتى  33مدار العام، يمكن تقسيمها بين ساعة من التعليم المجاني المبكر على 
 أسبوًعا تتماشى مع الفصول الدراسية للمدرسة. 15إلى  11وتقسم فترة االستحقاق إلى ثالث فترات تتراوح بين 

ساعة  15الممتد الذي يزيد  تمكن اآلباء العاملون المؤهلون من الحصول على االستحقاق المجاني 2017بدًءا من سبتمبر  •
ساعة إضافية على استحقاق التعليم المجاني المبكر. يحصل األطفال  15عن االستحقاق الشامل والذي يمنحهم ما يصل إلى 

 52أسبوًعا بحد أدنى حتى  33ساعة من التعليم المجاني المبكر على مدار العام، يمكن تقسيمها بين  570المؤهلون على 
أسبوًعا تتماشى مع الفصول الدراسية  15إلى  11صى. وتقسم فترة االستحقاق إلى ثالث فترات تتراوح بين أسبوًعا بحد أق

 للمدرسة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 هل يمكنني التقدم لاللتحاق باستحقاق التعليم المجاني المبكر؟ -األهلية  .2
 

بما يفيد في نموهم  -يحصل األطفال على تربية وتعليم مبكر عاليين الجودة، بغض النظر عن قدرة والديهم على الدفع النتيجة
االجتماعي والبدني والذهني ويساعد على إعدادهم لمرحلة المدرسة. توضح الدالئل أن استمرار التعليم المبكر بجودة عالية يكون له 

   مزايا طويلة األجل لكل األطفال.
 

 األسئلة المتكررة
 

 سؤال. هل طفلي ذو العامين مؤهل للحصول على تعليم مبكر ورعاية مجانًا؟
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 ساعة من التعليم المبكر المجاني في حالة: 15الطفل ذو العامين مؤهل للحصول على اإلجابة. 
o إذا طلب الوالدان الحصول على أحد المزايا التالية 

 معونة دخل  •
 للباحثين عن عملبدل يعتمد على الدخل  •
 بدل معونة ووظيفة متعلق بالدخل •
أو بعد ذلك) وأي  2018أبريل  1(بتاريخ  2018بالنسبة لألماكن التي ستبدأ في فصل الصيف لعام  -اإلعانة الشاملة  •

 15400فصل دراسي الحق، إذا كان أحد الوالدين يستحق إعانة شاملة، فيجب أن ال يزيد صافي الدخل السنوي له عن 
 ه إسترليني، يُقيّم على أساس آخر ثالثة فترات تقييم لإلعانة الشاملة للوالدين.جني

 جنيه استرليني قبل الضريبة. 16,190اإلعانات الضريبية ويكون دخلهم السنوي أقل من   •
 البنود الخاضعة للضمان من إعانة المعاشات بالدولة  •
 معونة وفقًا للقسم السادس من قانون الهجرة واللجوء  •
أسابيع (المبلغ الذي تحصل عليه حين ينتهي تأهيلك  4إلعانة الضريبية للعاملين ذوي األجور المتدنية وتستمر لمدة ا  •

 للحصول على اإلعانة الضريبية للعاملين ذوي األجور المتدنية)
o   1996من قانون التعليم  324كان الطفل لديه بيانًا باالحتياجات التعليمية الخاصة بموجب القسم 
o  2014من قانون الطفل واألسرة لعام  37خضع الطفل لخطة تعليم وصحة ورعاية بموجب القسم ي 
o   2014من قانون الضمان االجتماعي واإلسهامات والمزايا لعام  71يتلقى الطفل بدل معيشة معاقين بموجب القسم 
o  أو هيئة محلية في ويلز 1989لعام  ) من قانون األطفال1( 22يخضع الطفل للرعاية من قِبل هيئة محلية (بموجب القسم (

 2014) من قانون الخدمات االجتماعية والرفاهية (ويلز) لعام 1( 74تكون ضمن المعنى الوارد بالقسم 
o   لم يعودوا خاضعين للرعاية من قِبل هيئة محلية بسبب صدور قرار تبني أو قرار وصاية خاص أو قرار بترتيبات خاصة من

) من قانون الخدمات االجتماعية 1( 74أو القسم  1989) من قانون األطفال 1( 8ى الوارد بالقسم أجل الطفل (وفقًا للمعن
 ) والذي يتعلق بأي من أو كًال مما يلي2014والرفاهية (ويلز) لعام 

 من سيعيش معهم الطفل؛  •
 متى سينتقل الطفل للعيش مع اي شخص.  •

 
للمطالبين بإعانة شاملة للوجبات المدرسية المجانية.  2018اعتباًرا من أبريل ملحوظة" ستُطبق فحوصات التأهل حداً أدنى جديد 

يستخدم مجلس مقاطعة إسكس نظام فحص األهلية التابع لوزارة لتعليم للتحقق مما إذا كان الطفل يفي بمعايير التأهل المعتمدة على 
 المزايا التي يتلقاها الوالدين (بما في ذلك اإلعانة الشاملة)

 كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على مكان مجاني بدار الحضانة لطفلي البالغ من العمر عامين؟ سؤال.

يمكنك التقدم بطلب تمويل عبر االنترنت أو من خالل مقدمة خدمة رعاية األطفال في سن مبكرة أو عبر مركز الدعم األُسري اإلجابة 
 االجتماعيين أو أي معلم متخصص. أو الزائرة الصحية أو األخصائيين Family Hubالشامل 

ل. للقيام بذلك عليك  /https://emsonline.essexcc.gov.uk/CitizenPortal_LIVEللتقدم بطلب عبر االنترنت   ثم سجِّ
 Funded Early Education for Two Year‘تسجيل الدخول والنقر على التعلم المبكر الممول لألطفال في سن عامين 

Olds  إلكمال طلب التقديم. بمجرد تقديم النموذج، سيتم فحص مدى تأهلك وإذا ُوجد أنك مؤهًال فستحصل على رقم مرجعي يمكنك
 ة مقدمة خدمت رعاية األطفال في سن مبكرة للحصول على مكان مجانًا.أن تأخذه للجه

 
 ؟لطفلي البالغ من العمر عامين على مكان مجاني بدار الحضانةمتى يمكنني الحصول سؤال. 

يمكن للطفل المؤهل ذو العامين الحصول على مكان مجاني ممول الستحقاق التعليم المجاني المبكر خالل الفصل الدراسي  اإلجابة
 التالي لبلوغه العامين، أنظر ما يلي:

 مستحق للحصول على تمويل  الطفل المولود في الفترة بين
 رسبتمبر عقب بلوغ العام الثاني من العم 1   أغسطس  31 -ابريل  1
 يناير عقب بلوغ العام الثاني من العمر 1   ديسمبر 31 -سبتمبر  1
 أبريل عقب بلوغ العام الثاني من العمر 1   مارس  31 -يناير  1

 

https://emsonline.essexcc.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/
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 سؤال. ما المعلومات التي يجب أن أقدمها للحصول على مكان مجاني ؟ 

ستطلب المعلمات مقدمات الرعاية لألطفال في سن مبكرة االطالع على شهادة ميالد طفلك للتأكد من استحقاقه للتعليم المبكر  اإلجابة.
 المجاني.

إذا كنت قد تقدمت بطلب التحاق لطفلك ذو العامين ببرنامج استحقاق التعليم المجاني المبكر ستحتاج لرقم الضمان القومي باإلضافة  
الد طفلك. إذا لم تكن مؤهًال ضمن معيار الوجبة المدرسية المجانية فقد تحتاج لتقديم إثبات إضافي الستحقاقك كصورة إلى شهادة مي
 التي تفيد استحقاق اإلعانة الضريبية للعاملين ذوي األجور المتدنية. TC602من استمارة 

 ن:لمعرفة المزيد عن استحقاق التعليم المجاني المبكر لألطفال ذوي العامي

يمكنكم زيارة أقرب مقدمات خدمات رعاية األطفال في سن مبكرة، يمكنك العثور عليها عبر الرابط التالي  •
-years-Childcare/Pages/Early-Years-/EarlySchools-http://www.essex.gov.uk/Education

childcare.aspx-and 
"ويمكن العثور عليه  عبر الرابط ,Family Hubأو زيارة أقرب مركز للدعم األسري الشامل " •

direct.gov.uk/childrenscentresfinder/http://childrenscentresfinder. 

 أو التحدث للزائرة الصحية أو األخصائية االجتماعية المخصصين •

أو عبر رقم الهاتف  fis@essex.gov.ukويمكنك التواصل مع خدمة المعلومات األسرية عبر البريد اإللكتروني على  •
0800 055 6874 

 

" ولماذا تطلب مني الجهة مقدمة خدمات الرعاية ملء استمارة EYPPسؤال. ما هو القسط المخصص للتالميذ في سن مبكرة "
 أخرى؟

يمكن لألطفال ذوي الثالث واألربع سنوات الذين يحصلون على االستحقاق المجاني التأهل للحصول على القسط المخصص  اإلجابة.
قدم برنامج القسط المخصص للتالميذ في سن مبكرة لمقدمات الرعاية مزيًدا من النقود يمكنهم ). يEYPPللتالميذ في سن مبكرة (

استخدامها لتحسين نتائج األطفال عن طريق المساعدة في تعليمهم ونموهم. يمكن لمقدمي رعاية األطفال في سن مبكرة الحصول 
ساعة من  570االستحقاق الممول بعدد الساعات الكاملة البالغ جنيه إسترليني سنويًا أو أكثر لكل طفل يحصل على  302على مبلغ 

 أجل التربية والتعليم المبكر حيث يمكن لهذه النقود اإلضافية أن تصنع فارقًا حقيقيًا لهم.
يستحق األطفال الحصول على القسط المخصص للتالميذ في سن مبكرة إذا كانت أعمارهم ثالثة أو أربع سنوات ويتلقون استحقاق  

 التعليم المجاني المبكر وكان آباؤهم يفون بالمعايير المستخدمة للوجبات المدرسية المجانية. يكون األطفال مؤهلون أيًضا في حالة:
 إذا كانوا قد خضعوا للرعاية من جهة محلية لمدة يوم واحد على األقل  •
 تم تبنيهم من برنامج الرعاية  •
 اية خاصةإذا تركوا برنامج الرعاية عن طريق أمر وص  •
 إذا كانوا خاضعين لقرار ترتيبات خاصة من أجل الطفل. •

حتى يمكنهم االستفادة بأقصى قدر ممكن من األموال اإلضافية وسوف تعمل جهة تقديم خدمات رعاية األطفال في السنوات المبكرة 
 الية:معكم من أجل التفكير في احتياجات التعليم والنمو لطفلك، وسوف تساعدكم في المجاالت الت

 النمو الشخصي واالجتماعي والعاطفي •
 التواصل واللغة •
 النمو البدني •
 تعلم القراءة والكتابة •

ستطلب جهات مقدمي رعاية الطفل في سن مبكرة من كل اآلباء استيفاء نموذج التسجيل التطوعي في القسط المخصص للتالميذ في 
الرعاية حتى يمكنها التحقق مما إذا كان أي من األطفال الحاضرين سن مبكرة جنبًا إلى جانب نموذج االتفاق بين الوالد/ مقدم 

 يستقطبون التمويل اإلضافي.
 
 

 سؤال: متى سيتأهل طفلي لتمويل االستحقاق المجاني لسن الثالثة والرابعة؟

 الفترة ما بعد بلوغ العام الثالث، أنظر ما يلي .اإلجابة
 

 على تمويلمستحق للحصول   الطفل المولود في الفترة بين

http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://childrenscentresfinder.direct.gov.uk/childrenscentresfinder/
http://childrenscentresfinder.direct.gov.uk/childrenscentresfinder/
mailto:fis@essex.gov.uk
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 سبتمبر عقب بلوغ العام الثالث من العمر 1   أغسطس  31 -ابريل  1
 يناير عقب بلوغ العام الثالث من العمر 1   ديسمبر 31 -سبتمبر  1
 أبريل عقب بلوغ العام الثالث من العمر 1   مارس  31 -يناير  1

 

 تم تحديد التواريخ بواسطة وزارة التعليم تماشيًا مع التوجيه القانوني الحالي 
 

 سؤال. كيف أتقدم بطلب للحصول على مكان مجاني لطفلي البالغ من العمر ثالث سنوات؟

ل على استحقاق إذا كان طفلكم يخضع بالفعل لصفوف الجهة مقدمة خدمات الرعاية للسن المبكرة فستقوم بتقديم طلب الحصو اإلجابة.
يكن  التعليم المجاني المبكر بالنيابة عنكم كما ستطلب منكم التوقيع على نموذج االتفاق بين الوالد/ مقدم الرعاية للتأكيد على ذلك إذا لم

طفلك مسجًال لدى إحدى جهات تقديم رعاية األطفال في سن مبكرة بعد، فسيتوجب عليكم العثور على مقدمة رعاية لطفل في سن 
 بكرة تتيح أماكن في برنامج استحقاق التعليم المجاني المبكر وتقوم بتسجيل طفلكم فيها.  م

:Schools/Early-//www.essex.gov.uk/Educationhttp-يمكنك البحث عن إحدى جهات تقديم الخدمات عبر الرابط 
childcare.aspx-and-years-Childcare/Pages/Early-Years 

 0800أو عبر رقم الهاتف  fis@essex.gov.ukويمكن التواصل مع خدمة المعلومات األسرية عبر البريد اإللكتروني على 
055 6874 

 
 سؤال: هل أنا مؤهل لالستحقاق المجاني الممتد وكيف يمكنني المطالبة به.

 

. يمكنكم العثور 2017يتوافر برنامج االستحقاق المجاني الممتد لألطفال في سن الثالثة والرابعة في إنجلترا منذ سبتمبر اإلجابة. 
 روني لخيارات رعاية الطفل:على شرح مباشر لكل المعونات الحكومية لرعاية الطفل عبر الموقع اإللكت

www.childcarechoices.gov.uk 
وإذا كنتم  atorcalcul-www.gov.uk/childcareيمكنكم التأكد من أهليتكم اآلن باستخدام حاسبة رعاية الطفل عبر االنترنت

يرجى مالحظة أنه إذا  بدء الفصل الدراسي الذي ترغب في تلقي التمويل من أجله. قبلمؤهلين، يمكنكم تقديم طلب عبر االنترنت 
تقدمتم بطلب الرقم المرجعي الخاص بكم بعد بدء الفصل الدراسي الذي ترغبون في تلقي التمويل من أجله، فلن تستطيع الجهة مقدمة 

 عاية لطفلكم طلب االستحقاق الممتد وستتمكنون فقط من الحصول على االستحقاق الشامل خالل هذا الفصل الدراسي.خدمة الر

بمجرد التسجيل بالموقع، ستحصلون على رقم مرجعي لتقديمه لجهة تقديم خدمات رعاية األطفال. بعد ذلك ستتحقق جهة تقديم  
مرجعي عبر السلطة المحلية. إذا كان اآلباء مؤهلين يمكنهم حجز مكان لالستحقاق خدمات رعاية األطفال في سن مبكرة من الرقم ال

 ساعة إضافية. 15المجاني الممتد يصل إلى 
يستحق الطفل الحصول على تمويل سنوات مبكرة مجانية إذا بلغ الطفل سن الثالثة أو كان عمره أقل من السن المخصص للمدرسة  

 اإللزامية وكان الوالدان يفون بمعايير التأهل الموضحة فيما يلي.

o  لعمل،على أحد الوالدين (أو كليهما) السعي للحصول على رعاية مجانية للطفل بما يمكنهم من ا 
o   كما يجب أن يكون أحد الوالدين (أو كليهما) يعمل في عمل مؤهِّل مدفوع األجر. أن يكون من المتوقع أن يحصل أي من

ساعة وفقًا لراتب المعيشة القومي أو  16على ما يعادل راتب  -إذا كانت األسرة بها أحد األبوين فقط-الوالدين أو أحد الوالدين 
 القومية على مدار الثالث شهور القادمة؛ معدل الحد األدنى للرواتب

o   في حال كان أحد الوالدين أو كليهما يتلقى مزايا بسبب المرض أو الرعاية األبوية، يتم معاملتهما كما لو كانا يعمالن في عمل
 مدفوع األجر؛

o  قي مزايا معينة تتعلق بالرعاية أو في حال كان أحد الوالدين (في أسرة يتوافر بها الزوجين) يتلقى أو يمكن أن يصبح مؤهًال لتل
 عدم القدرة على العمل أو القدرة المحدودة على العمل، يتم معاملتهما كما لو كانا يعمالن في عمل مدفوع األجر؛

o   إذا كان أحد الوالدين في "فترة بدء مشروع ما" ( بمعنى أنه بدء العمل لحسابه الخاص مؤخًرا)، فليس هناك داع إلثبات أنه
 شهًرا من أجل التأهل لالستحقاق الممتد. 12ي معايير الدخل لمدة يستوف

o   جنيه استرليني سنويًا، فلن يكونا مؤهلين للحصول على االستحقاق  100,000إذا كان دخل أي من الوالدين أو كليهما يتجاوز
 الممتد

http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
mailto:fis@essex.gov.uk
http://www.childcarechoices.gov.uk/
http://www.childcarechoices.gov.uk/
http://www.childcarechoices.gov.uk/
http://www.gov.uk/childcare-calculator
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تتوافر أيًضأ معلومات للوالدين على الموقع إللكتروني لخدمة المعلومات األسرية على الموقع اإللكتروني الرئيسي لجمعية مقاطعة  
years-Childcare/Pages/Early-Years-Schools/Early-x.gov.uk/Educationhttp://www.esse-إسكس

childcare.aspx-and. 
بدء فترة الحصول على  قبلمن المفترض أن تكون قد قدمت طلب لالستحقاق المجاني الممتد وحصلت على رقمك المرجعي للتأهل  

 التمويل خالل هذه الفترة كالتالي:
 سيتم دفع التمويل لهذه الفترة بدًءا من   ني الممتدتاريخ قطع االستحقاق المجا

 فصل الخريف الدراسي    أغسطس 31
 فصل الربيع الدراسي    ديسمبر 31
 فصل الصيف الدراسي    مارس 31

ر يرجى مالحظة أنه: إذا فّوت الموعد النهائي فلن تستطيع طلب االستحقاق المجاني الممتد حتى الفصل الدراسي التالي، وقد تضط
 لدفع الرسوم الخاصة برعاية طفلك إذا التحق بالبرنامج قبل هذا الوقت.

 
 

 سؤال: ما هي بعض المزايا التي قد يفقدها اآلباء إذا حصلوا على االستحقاق الممتد؟

عليكم النظر في كل الخيارات المتاحة أمامكم للتأكد من اختيار أفضل باقة مناسبة لكم وال تؤثر على أي مزايا قد تكونوا  اإلجابة.
 مخولين للحصول عليها حين تستنفذ فترة االستحقاق الممتد. يصرح الموقع اإللكتروني للعائدات والجمارك لحكومة جاللة الملكة بأن:

لك المعايير المؤهلة للحصول على رعاية للطفل بدون ضرائب فيما عدا أنه يمكن للوالدين االستمرار في معايير األهلية هي نفس ت
 متابعة أنواع المعونة في نفس الوقت مثلها مثل تمويل االستحقاق الممتد:

 اإلعانات الضريبية  •

 اإلعانة الشاملة •

 قسائم رعاية الطفل أو خطط االستقطاع من الراتب •

 دراسية لرعاية الطفل منح مالية ومنح •

من الممكن أن تتأثر بنود اإلعانة الضريبية للعاملين ذوي األجور المتدنية الخاص برعاية الطفل حيث أنه من المحتمل أن تدفع في 
 خدمة رعاية طفل أقل جودة.

 العثور عليها عبر الرابطيمكن  قد يكون من المفيد استخدام حاسبة تكاليف خيارات رعاية الطفل لمساعدتك في اتخاذ قراراتك

 support.tax.service.gov.uk/par/app/extendedentitlement-https://childcare 
 

التقدم بطلب للحصول على تمويل االستحقاق المجني  سؤال: أستعين بمعلمات لتقديم الخدمات الرعاية المنزلية للطفل هل يستطعن
 بالنيابة عني؟

 نعم يمكن لكل مقدمات خدمات الرعاية المنزلية طلب تمويل استحقاق التعليم المجاني المبكر طالما أنهن مسجالت لدى; اإلجابة.

 أوفستد  •

تقديمه لبرنامج تمويل استحقاق التعليم " لOfstedأو حاصالت على تصنيف جيد أو ممتاز أو يحتاج للتحسين من أوفستد "  •
 المجاني المبكر لألطفال ذوي الثالث واألربع سنوات؛

أو حاصالت على تصنيف جيد أو ممتاز أو يحتاج للتحسين من أوفستد لتقديمه لبرنامج تمويل استحقاق التعليم المجاني   •
 المبكر لألطفال ذوي العامين

 التعليم المجاني المبكر مع مجلس مقاطعة إسكسأو حاصالت على عقد تمويل استحقاق  •

 

http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
https://childcare-support.tax.service.gov.uk/par/app/extendedentitlement
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سؤال ماذا إذا لم تكن الجهة مقدمة خدمات رعاية األطفال حاصلة على تصنيف "أوفستد"؟ هل يستطعن التقدم بطلب للحصول على 
 تمويل االستحقاق المجني بالنيابة عني؟

مؤهالت لتقديم استحقاق التعليم المجاني المبكر قبل خضوعهم . نعم. مقدمات رعاية األطفال في سن مبكرة المسجلين حديثا اإلجابة
للفحص األول ألوفستد. ومع ذلك ستحدد نتيجة فحصهم لدى أوفستد ما إذا كان بإمكانهم االستمرار في تقديم استحقاق التعليم المجاني 

 المبكر وما إذا كان بإمكانهم تقديم أماكن لألطفال المؤهلين ذوي العامين.

 وجيه القانوني لوزارة التعليم، يجب عليهم أيًضا أنوفقًا للت

 يفوا بالمعيار المدرسي المستقل فيما يتعلق بالنمو الروحاني واألخالقي واالجتماعي والثقافي للطالب •

ع من يروجوا بفعالية للقيم البريطانية األساسية للديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية واالحترام المتبادل والتسامح م •
 يحملون معتقدات وعقائد مختلفة

 عدم الترويج لآلراء أو النظريات المناقضة ألي دليل أو تفسير علمي أو تاريخي على أنها واقعية  •
 

 أنا أخصائي معتمد لتقديم خدمات الرعاية المنزلية لألطفال، هل يمكنني التقدم بطلب استحقاق التعليم المجاني المبكر؟

ال، مقدمو الرعية المنزلية لألطفال غير مسموح لهم بطلب الحصول على تمويل استحقاق التعليم المجاني المبكر لتقديم  اإلجابة.
أو  التعليم المبكر ورعاية الطفل لألطفال التابعين لهم، بمعنى أنهم يكونوا والدا الطفل أو الجدود أو األخ أو األخت أو العمة أو الخالة

الذي وضعته الحكومة وليس  2006من قانون رعاية األطفال  18ى مالحظة أن هذا األمر مذكور في القسم العم أو الخال. يرج
 مجلس مقاطعة إسكس.
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 ماذا تعني المرونة؟ -المرونة  .3
 

يمكن لألطفال الحصول على استحقاقهم الكامل للتعليم المجاني المبكر في األوقات التي تدعم تعلمهم بصورة أفضل وفي  النتيجة:
 األوقات التي تناسب احتياجات اآلباء.

 
تحقاق يُقدم يجب أن تضمن جهات تقديم الرعاية للطفل في السن المبكر والتي تقدم المرونة في استحقق التعليم المجاني المبكر أن االس

 لك بطريقة تلبي احتياجاتك وتمنحك خيارات حقيقية حول طريقة خصولك على مكان مجانًا.
 

 األسئلة المتكررة
 

 سؤال. كيف لي أن أعرف أنني أحصل على ما أنا مستحقًا له؟

استكمال االتفاق بين الوالد/ مقدم الرعاية معكم حيث أنه يوضح كيفية حصولكم على  جهة تقديم خدمات الرعايةيجب على اإلجابة. 
استحقاق التعليم المجاني المبكر والذي ال يجب أن يتجاوز عدد ساعاته عدد الساعات الذي يحصل عليها الطفل في استحقاق التعليم 

ًق أن تكون مدرًكا لكافة التفاصيل المتعلقة بمكان طفلك قبل المجاني المبكر مع جهة تقديم خدمات الرعاية. من األهمية بمكان ح
توقيعك االستمارة. تأكد من معرفتك بأي تكاليف إضافية وما تتعلق به  يجب أن تتأكد جهات تقديم الرعاية في سن مبكرة من قدرتك 

 فلك على المكان. يرجى مالحظة التالي:على الوصول إلى االستحقاق دون أي تكلفة إضافية إال إذا تمت الموافقة عليه قبل حصول ط
 استيفاء وتوقيع النموذج الذي يؤكد على االتفاق التعاقدي بينكم وبين جهة تقديم خدمات الرعاية طوال فترة االستحقاق. •
 اقعدد ساعات/أسابيع استحقاق التعليم المجاني المبكر طوال فترة االستحقنموذج االتفاق مع الوالد / مقدم الرعاية يسجل   •
بأنكم إذا قررتم نقل طفلكم بعد احتسابه ضمن البرنامج، وهي  نموذج اتفاق الرعاية مع الوالد / مقدم الرعاية يخبركم  •

المرحلة التي تقدم فيها جهة تقديم خدمات الرعاية بيانات عن األطفال الممولين لمجلس مقاطعة إسكس، قد تصبحون 
 ت الرعاية الجديدة.ملتزمين بدفع الرسوم كاملة لجهة تقديم خدما

نموذج االتفاق مع الوالد / مقدم بالنسبة الستحقاق التعليم المجاني المبكر للبالغين من العمر ثالثة وأربعة سنوات، يسجل  •
 ما إذا كنت قد حصلت على التمويل في واحد أو اثنين من النصوص الرعاية

 ول على ساعات االستحقاقاالتفاق مع الوالد / مقدم الرعاية بطريقة الحص يخبرك نموذج  •
 االتفاق مع الوالد / مقدم الرعاية بطريقة الحصول على ساعات االستحقاق يخبرك نموذج  •
 االتفاق مع الوالد / مقدم الرعاية بالقيود المفروضة على زيادة عدد ساعات كل فصل دراسي يخبرك نموذج  •
 االتفاق مع الوالد / مقدم الرعاية بما سيحدث في حال بدأ انك مرحلة المدرسة يخبرك نموذج  •

 
 سؤال. هل يمكن إدراج أوقات الغذاء أو الوجبة في االستحقاق المجاني وهل ينبغي الدفع مقابل ذلك؟  

ذاء حيث أنه من المخطط دعم عملية نعم. يمكن لساعات االستحقاق المجانية، سواء الشامل والممتد، أن تغطي فترة تناول الغ االجابة.
 تنمية وتعليم لطفل ككل.

يجب االتفاق معك حين تتضمن ساعات االستحقاق المجانية فترة لتناول الغذاء فقد تُفرض تكلفة على وجبة الغذاء أو الطعام الخفيف، 
تقديم خدمات الرعاية منحك الخيار إما بمنح الطفل في دفع هذه التكلفة، فعلى جهة لم ترغب . إذا على أي تكاليف تتعلق بالغذاء مقدًما

 الغذاء المعلب أو السماح لك بأخذ طفلك من المكان أثناء فترة الغذاء.
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 فهل هذا مسموح؟ -سؤال. طلبت مني جهة تقديم خدمات الرعاية دفع رسوم لزيادة المناقع 

فرض رسوم "لزيادة المزايا" (وهي الفارق بين ما يفرضونه في ال يمكن لجهات تقديم الرعاية للطفل في سن مبكرة ال، اإلجابة. 
 المعتاد والمبلغ الذي يتلقونه من مجلس مقاطعة إسكس) ألي ساعات استحقاق مجانية.

يمكن لجهات تقديم الرعاية للطفل في سن مبكرة فرض رسوم فقط على الساعات والخدمات التي ال تعتبر جزًءا من االستحقاق 
توضيح أي تكاليف ستكون ملتزًما بدفعها تماًما في نموذج االتفاق مع الوالد / مقدم الرعاية مقدًما، والتذي يجب أن المجاني.  يجب 

 يوضح،
ساعة كاملة مجانًا تماًما، ال يجب أن تكون هناك أي قيمة نقدية متعلقة بهذه  15أنك حصلت على المكان الممول لطفلك لمدة   •

 ساعة 15ا الساعات المجانية البالغ عدده

يمكن فرض رسوم على أي ساعات أو خدمات إضافية كالوجبات والساعات باإلضافة إلى الساعات المجانية الممولة. على   •
جهة تقديم خدمات الرعاية إخبارك بهذه األمور قد الحصول على مكان حيث أنه يجب أن توافق عليها بتوقيع نموذج اتفاقية 

 ولي األمر
 يُرجى أيًضا العلم بأن

األسعار التي تفرضها جهة تقديم الرعاية عن الساعات اإلضافية خارج رسوم مكان استحقاق التعليم المجاني المبكر هي  •
أمر شخصي بين جهة تقديم خدمات الرعاية ووالد / مقدم الرعاية للطفل. ال يمكن للسلطات المحلية التدخل في الشؤون 

 رة بعيًدا عن مكان استحقاق التعليم المجاني المبكرالخاصة لجهات تقديم الرعاية للطفل في سن مبك

ساعة في استحقاق التعليم المجاني المبكر، فلن تكون بحاجة إلى فاتورة. ومع  15إذا كان طفلك مخوًال فقط للحصول على   •
ل نموذج االتفاق ذلك، على جهة تقديم خدمات الرعاية إخبارك بأنه قد تم تقديم طلب تمويل بالنيابة عنك والتأكد من استكما

 مع الوالد / مقدم الرعاية

 يجب تدوين الخدمات بوضوح كل على حدة في الفاتورة. •
 

 سؤال. كيف لي أن عرف إذا كان قد فُرض علي المبلغ المناسب؟

 ينبغي تزويدك بفاتورة واضحة وصادقة حتى تتفهم بوضوح ما تم فرض الرسوم ألجله.. اإلجابة.
 ترسلها جهة تقديم خدمات الرعاية لكم ما يلي: يجب أن تتضمن الفاتورة التي

 التاريخ ذو الصلة •
 تفاصيل جهة رعاية الطفل  •
 تفاصيل عنك/عن طفلك •
 الفترة التي تم تحرير الفاتورة عنها، بمعنى أسبوع واحد، اسبوعين، شهر  •
المبكر وأيًضا البنود التي يجب أن تتضمن البنود التي تتعلق بما هو مجاني مثل ساعات تمويل استحقاق التعليم المجاني  •

 تُفرض عليها رسم
 ال يمكن تمثيل ساعات استحقاق لتعليم المجاني المبكر كقيمة نقدية أو بند ذو خصم في الفاتورة •
 يجب توضيح الساعات التي فُرضت عليها الرسوم والتي أخذت خارج ساعات استحقاق التعليم المجاني المبكر بالفاتورة •
 ي وجبات خفيفة أو وجبات أو أنشطة إضافية تم االتفاق عليها معكم في بنود واضحة بالفاتورة.كما يجب اإلشارة إلى أ •
 على جهة تقديم خدمات الرعاية ذكر الوقت الذي يجب أن تدفع فيه الفاتورة •
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 سؤال. هل ينبغي علي أن أدفع أي مبلغ إذا كنت أرغب فقط في الحصول على االستحقاق المجاني؟

ال فاالستحقاق هو عبارة عن مكان مجاني بدوام جزئي لكل طفل مؤهل يبلغ من العمر عامين أو ثالثة أو أربعة. إذا رغبت  اإلجابة.
فقط في الحصول على ساعات االستحقاق المجاني المبكر الممولة فقط فليس عليك دفع أي رسوم إضافية مقابل الوجبات الخفيفة مثًال 

 هج إال إذا كنت قد وافقت عليها قبل أن تشغل مكانك في االستحقاق.أو أي أنشطة إضافية على المنا
قد تفرض جهات تقديم خدمات الرعاية لألطفال في سن مبكرة دفع مبلغ تأميني قابل لالسترداد لحجز مكانك في االستحقاق المجاني  

ية من العمر. يمكن أن تفرض جهة تقديم الرعاية لألطفال المستحقين ذوي الثانليس لألطفال في سن الثالثة والرابعة من العمر، ولكن 
للطفل في سن مبكرة مبلغ وديعة تأمينية يصل إلى تكلفة أسبوع من عدد الساعات التي ترغب في الحصول عليها بحد أقصى  على 

لك في موعد أقصاه جهة تقديم خدمات الرعاية للطفل في سن مبكرة  أن ترد هذا المبلغ التأميني لك بمجرد أن يشغل طفلك مكانه وذ
 فترة الراحة من الفصل الدراسي لهذا الفصل.

 جهة تقديم خدمات الرعاية للطفل في سن مبكرة  يحظر على
ربط أي شروط بالمكان الممول تلزمك بشراء ساعات إضافية أو دفع تكاليف عن وقت الغذاء من أجل تأمين التعليم المجاني  •

 المبكر
خدمات تكون شرطًا للحصول على المكان المجاني في االستحقاق كرسوم تسجيل أو فرض تكلفة مقابل أي بضائع أو  •

 رسوم الزي الموحد على سبيل المثال
 

 سؤال. كم عدد األيام التي يمكنني أن أحصل فيها على استحقاقي المجاني أسبوعيًا؟

واجب مجلس مقاطعة إسكس أن تضمن أن الحصول على االستحقاق المجاني المبكر الخاص بكم بعدة طرق. من يمكنكم  اإلجابة.
 بإمكانك الحصول على استحقاق التعليم المجاني المبكر بالطرق التالية كحد أدنى:

 إما بمعدل ثالث ساعات يوميًا خالل خمس أيام أسبوعيًا •
 أو بمعدل خمس ساعات يوميًا خالل ثالث أيام أسبوعيًا •

ر أي ضمان للحصول على مكان لدى أي جهة لتقديم خدمات الرعاية أو اي وسيلة ال يقدم لك برنامج استحقاق التعليم المجاني المبك
من وسائل تقديم الخدمة، لذا عليك أن تعثر على المكان المناسب الحتياجاتك. تختر معظم جهات تقديم الرعاية لألطفال في سن 

لفصول الدراسية المدرسية، ولكن ليس إلزاًما عليهم تعريفكم بأماكن استحقاق التعليم المجاني المبكر بما يتماشى مع أوقات امبكرة
 القيام بذلك، كما أن بعضها تقدم أيًضا أمان خاصة باستحقاق التعليم المجاني المبكر على مدار عدة أسابيع أكثر

 
 أسبوًعا؟ 38سؤال. هل ال يزال بإمكاني أن أحصل على استحقاق التعليم المجاني المبكر على مدار أكثر من  

أسبوًعا لدى إحدى جهات تقديم الرعاية للطفل من اختيارك، الحد  38نعم، يمكنك الحصول على التمويل لفترة أقل من اإلجابة. 
 أسبوًعا. 33األدنى الذي ينبغي أن يقدموه لك هو 

تكاليف إضافية على أي  إذا كانت جهة تقديم خدمات الرعاية الخاصة بك تتلقى التمويل تقديم استحقاق مخفض المدة فال يمكنها فرض
 ساعة أسبوعيًا أو أكثر. 15عدد ساعات إضافية من الخدمة إذا كان طفك يحصل على 

أسبوًعا، فليس من الممكن تعويض األسابيع المتبقية في جهة  38إذا اخترت االستعانة بجهة تقديم رعاية تقدم االستحقاق في أقل من  
أسبوًعا فمن األفضل اختيار جهة تقديم رعاية يمكنها توفير  38ى االستحقاق لمدة تقديم رعاية أخرى. إذا رغبت في الحصول عل

 ذلك.
 

 أسبوًعا؟ 38سؤال. هل أستطيع الحصول على استحقاقي المجني على مدار أكثر من 

غير مبلغ نعم، ولكن أقصى عدد ساعات مخصص لك خالل الفصل الدراسي الذي يمكنك المطالبة به ال يتغير، كما ال يتاإلجابة. 
التمويل الذي تكون مستحقًا له. اطلع على الجدول التالي للتعرف على طريقة تقسيم أقصى عدد ساعات يمكن المطالبة به كل فصل 

 ساعة 570دراسي، إجمالي عدد الساعات لذي يمكن المطالبة به هو 
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مدة استحقاق التعليم  تواريخ الفصل الدراسي  الفصل الدراسي
 المجاني المبكر

 ما يعادلها بالساعات
 "UFEاستحقاق مجاني شامل "
  "EFEاستحقاق مجاني ممتد "

 أسبوًعا 13  2017/ 07/ 20حتى  2018/ 04/ 16 2018صيف 

ساعة من االستحقاق المجاني الشامل =  15× أسبوًعا  13
 ساعة 195

ساعة من االستحقاق المجاني الممتد =  15× أسبوًعا  13
 ساعة 195

/ 12/ 19حتى  2018/ 09/ 04 من 2018خريف 
 أسبوًعا 14  2018

ساعة من االستحقاق المجاني الشامل =  15× أسبوًعا  14
 ساعة 210
ساعة من االستحقاق المجاني الممتد =  15× أسبوًعا  14

 ساعة 210

/ 04/ 05حتى  2019/ 01/ 03من  2019ربيع 
 أسبوًعا 11  2019

المجاني الشامل = ساعة من االستحقاق  15× أسبوًعا  11
 ساعة 165
ساعة من االستحقاق المجاني الممتد =  15× أسبوًعا  11

 ساعة 165
 

أسبوًعا في العام، يرجى معرفة أنه سيتم احتساب أقصى  50إذا كانت جهة تقديم خدمات الرعاية الخاصة بك تقدم التمويل على مدار 
ساعة تقريبًا  11.4بالتناسب، لذلك سينخفض عدد الساعات ليصبح ساعة  15عدد ساعات مسموح به خالل األسبوع والبالغ 

 أسبوعيًا.
 

 سؤال. هل يسمح لجهة تقديم خدمات الرعاية الخاصة بي أن تغلق في أيام التدريب؟

حين تكون يمكن لجهات تقديم الرعاية لألطفال في سن مبكرة المطالبة باستحقاق التعليم المجاني المبكر لمدة يوم واحد لك فصل نعم.  
مفتوحة من أجل القيام بأعمال التدريب لفريق العمل. وحيثما أمكن ينبغي تقديم هذه األيام للتدريب خارج الجلسات الممولة، إال أن 
بعض األماكن ال تستطيع تقديم ذلك ألنها ال تكون مفتوحة إلى خالل أسابيع التمويل. إذا كان هذا هو الحال، يجب أن تُعلمك جهة تقديم 

مات الرعاية باألمر قبل توقيع اتفاق الوالد / مقدم الرعاية بأنك ستفقد يوًما من استحقاق التعليم المبكر المجاني في كل فصل خد
دراسي. على جهة تقديم خدمات الرعاية أيًضا أن ترسل لك إخطاًرا مدته نصف فصل دراسي بحد أدنى بشأن اي مواعيد إغالق 

 ن هذا اليوم نظًرا ألنه ال توجد قيمة نقدية لتمويل استحقاق التعليم المجاني المبكرمخطط لها. لن تسترد أي أموال ع

 

سؤال. ماذا يحدث إذا وقعت إجازة البنك في اليوم الذي سيلتحق فيه طفلي باالستحقاق؟ هل يحق لي الحصول على يوم آخر حتى  
 ؟يستطيع طفلي الحصول على برنامج التمويل الكامل لالستحقاق المجاني

اإلجابة. إذا كنتم قد طلبتم حصول ابنكم على مكان في برنامج استحقاق التعليم المجاني المبكر في اليوم الذي تحل فيه إجازة البنوك، 
أي يوم االثنين، يجب إذا على جهة تقديم خدمات الرعاية للطفل إخباركم بذلك قبل التوقيع على اتفاق الوالد بأن طفلكم لن يستطيع 

استحقاقه في أيام العطل الخاصة بالبنوك. تستطيع بعض جهات تقديم خدمات رعاية األطفال في سن مبكرة وجهات  الحصول على
تقديم الرعاية لألطفال أن تقدم لكم جلسات مختلفة لتغطية هذه الفترة، ولكن ال تستطيع جميعها تأمين ذلك. إذا لم تكن جهة تقديم 

ة على تقديم بديل، عليك أن تعلم أن طفلك لن يحصل على استحقاقه كامًال في أيام إجازات خدمات الرعاية للطفل في سن مبكرة قادر
 البنوك التي تقع ضمن األسابيع الممولة حيث ال يمكن تعويض هذه األيام لدى جهة أخرى تقدم الرعاية لألطفال في سن مبكرة.

 

 هل هذا صحيح؟ -ساعات يوميًا كحد أقصى  10سؤال. تنص لوائح وزارة التعليم على أنني بإمكاني المطالبة ب

ساعات من استحقاق  10تنص للوائح التي وضعتها الحكومة المركزية على أنه يمكن لآلباء المطالبة بالحصول على  .نعماإلجابة. 
 التعليم المجاني المبكر في أي يوم.

أدنى وخمس أيام بحد أقصى وتتم المطالبة بها ما بين ـ ساعة على مدار يومين بحد 15كما أنه من الممكن أيًضا للوالد استنفاد ال
 مساًء. 8صباًحا و 6الساعة 
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 سؤال. هل من المقبول أن أطلب عدد الساعات التي أرغب بها أم أنه ينبغي علي أن أستنفد استحقاقي كامًال؟

 15ساعة كاملة أو ال 15تأخذ ال نعم بإمكانك أن تطلب فقط الحصول على عدد الساعات الذي ترغب به، ليس عليك أناإلجابة. 
 ساعة اإلضافية إذا كنت مؤهًال لها في استحقاق التعليم الممتد إذا لم تكن ترغب في ذلك.

عندما تطلب عدد الساعات الخاص بك في بداية كل فصل دراسي كن واضًحا مع جهة تقديم خدمات الرعاية بشأن عدد الساعات التي 
 ويجب تأكيد األمر في اتفاق الوالد / مقدم الرعاية.ترغب في الحصول عليها وموعدها. 

 ملحوظة يقدم مجلس مقاطعة إسكس التمويل الالزم لعدد الساعات التي سيحضرها طفلك فقط لجهة تقديم خدمات الرعاية للطفل.
 

مبكرة وكالهم في إسكس  سؤال. ماذا لو رغبت في تقسيم استحقاق الرعاية لطفلي بين اثنان من جهات تقديم الرعاية لألطفال في سن
 هل يمكنني القيام بذلك وكيف يتم التحقق من عدد السعات المطلوب؟ -

نعم، إذا كنت ستحصل على استحقاق التعليم المجاني المبكر ألطفال تتراوح أعارهم بين ثالثة واربعة اعوام، يمكنك تقسيم اإلجابة. 
استحقاق التعليم الممتد إذا كنت مؤهًال لها بين اثنين أو أكثر من جهات ساعة اإلضافية في  15ساعة المخصصة لطفلك أو ال 15ال

تقديم الرعاية لألطفال في سن مبكرة إذا كان ذلك يفي باحتياجاتك.. إذا كنت تستعين بأكثر من جهة لتقديم الرعاية لألطفال يمكنك أن 
لواحد. عليك أن تعرف أيًضا أن بعض أماكن تقديم الرعاية، تطالب باستحقاق التعليم المجاني المبكر لموقعين بحد أقصى في اليوم ا

 وخاصة المدارس، سيكون لديها سياسة جهة الرعاية الواحدة ولن تقل تقسيم التمويل.
إذا رغبت في تقسيم التمويل، فعليك التصريح بذلك في نموذج اتفاق الوالد الذي توقعه مع كل جهة من جهات تقديم الرعاية لألطفال 

بكرة في بداية كل فصل دراسي مع سرد عدد الساعات التي ستحصل عليها في كل مرة في كل جهات تقديم الرعاية. ال في سن م
 يجب أن تطالب بأكثر من استحقاقك بين كٍل من جهات تقديم الرعاية للطفل في سن مبكرة.

الخدمة لمجلس مقاطعة إسكس الذي سيتفحص  كال الهيئتان ستقومان بعد ذلك بتقديم تفاصيل عن طلبك لكل طفل في كل موقع يقدم
مرة أخرى المعلومات التفصيلية لكل طفل لمنع أي مطالبات تزيد عن استحقاقه. إذا قمت بالمطالبة بالمزيد، ستوقع منك أن تدفع 

وجهات السن  مقابل أي ساعات تزيد عن معدل استحقاق لتعليم المجاني المبكر بالسعر المفروض لدى جهات تقدم الرعاية لألطفال
 المبكرة 

    واحدإذا كان طفلك يحصل على استحقاق التعليم المجاني المبكر وهو يبلغ العامين من العمر، فيمكنه أن يحصل فقط على مقدم رعاية 
 

 سؤال. هل يمكنكم الجمع بين األماكن بالمدارس واألماكن بدور الحضانة؟

ن الحصول على الخدمة من مؤسسة خيرية خاصة وبين حضانة مدرسة حكومية/ نعم يمكنكم تقسيم االستحقاق المجاني بياإلجابة. 
صف حضانة حكومي/ مدرسة رياض أطفال إذا رغبت في ذلك. إال أنك يجب أن تأخذ في الحسبان أن معظم المدارس تفرض سياسة 

 مقدم رعاية واحد لذا قد ال يكون ذلك ممكنًا.  
ر التاع لمجلس مقاطع إسكس لجهات تقديم الرعاية للطفل في سن مبكرة الخيار باستخدام يمنح عقد استحقاق التعليم المجاني المبك

 "سياسة تقديم الخدمة الفردية"، إذا كانت هذه هي سياستهم، فعليهم إخطارك بذلك وقت استكمال نموذج اتفاق الوالد/ مقدم الرعاية.
ال بمدرسة. حين يدخل الطفل فصل استقبال في أي مدرسة، فلن ال يمكنك تقسيم التمويل بين مؤسسة خيرية خاصة وأي فصل استقب

 يكون مستحقًا الستحقاق التعليم المجاني المبكر بعد ذلك.
إذا كان طفلك على وشك  اللتحاق بفصل استقبال في مدرسة أو أكاديمية حكومية (وليست مدرسة خاصة أو مستقلة) فلن تكون مؤهًال 

 ي لألسابيع في بداية فصل الخريف قبل أن تبدأ فعليًا.للمطالبة بتمويل الستحقاق المجان
يمكن للمدارس المستقلة المطالبة باستحقاق التعليم المجاني المبكر لألطفال ذوي األربعة أعوام في فصول االستقبال حتى يبلغوا  

  السن القانوني للمدرسة بشرط أن يكون لديهم عقد استحقاق تعليم مجاني مبكر مع مجلس مقاطعة إسكس.
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 الخدمة مفتوحة لوقت أطول؟سؤال. هل يمكننا أن نصر على أن تكون جهة تقديم 

ال، فهذا األمر خاضع لظروف األماكن الفردية، ولكن عليهم بنفس القدر أن يكونوا مدركين لطلبات الوالدين (بالشكل الكافي) اإلجابة. 
 حيث يمكن لمقدم رعاية آخر أن يحقق هذه الحاجة أو يسد أي ثغرات في السوق.

 مساءً  8صباحاً و 6المجانية بين الساعات  ملحوظة يمكن الحصول على ساعات االستحقاق
 

 سؤال. أرغب اآلن في زيادة عدد الساعات على الرغم من أن الفصل الدراسي قد بدأ، فخل خذا ممكن؟

ال، في بداية كل فصل درسي نطلب من الوالد/ مقدم الرعاية توقيع تصريح مع جهة تقديم الرعاية كي تسطيع المطالبة اإلجابة
ابة عنك. زيادة عدد الساعات بعد يوم حساب عدد األفراد والساعات يعني أنه ال يمكن لجهة تقديم خدمات الرعاية بالتمويل بالني

المطالبة بمزيد من الساعات اإلضافية التي طلبها الوالد.  لن يدفع مجلس مقاطعة إسكس مقابل هذه الساعات اإلضافية لجهة تقديم 
جهة تقديم خدمات الرعاية أن تطلب من الوالد الدفع مقابل هذه الساعات اإلضافية حتى نهاية خدمة الرعاية. في هذه الحالة، يمكن ل

 الفصل الدراسي الحالي (يجب إدراج ذلك في العقد بيم الوالد/ جهة تقديم خدمات الرعاية).
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 الجودة .4
 

يستطيع جميع األطفال الحصول على استحقاقهم التعليمي الممول لسن مبكرة في أماكن علية الجودة تشير الدالئل إلى أن  النتيجة:
تقديم الخدمة بجودة عالية يكون له مزايا تنموية كبيرة على األطفال خاصة بالنسبة لمعظم األطفال الذين يحتاجون إلى مزيد من 

لتعليم عالي الجودة في عمر العامين يعود بكثير من المنافع على نمو األطفال. يعكس هذا التوجيه نية  الرعاية. أثبتت الدالئل أيًضا ن
الحكومة في أن يتم تقديم التعليم لألطفال ذي العامين، قدر اإلمكان، بواسطة جهات تقديم الرعاية لألطفال في سن مبكرة ممن أحرزوا 

 ر تقرير فحص لهم من جانب أوفستد.تصنيفًا إجماليًا "ممتاز" أو "جيد" في آخ
 

 األسئلة المتكررة
 

 سؤال. كيف لي أن اعرف أن طفلي سيحصل على أفضل رعاية؟

يجب أن يضمن مجلس مقاطعة إسكس أنه يجب على كافة جهات تقديم الرعاية لألطفال في سن مبكرة والذين يقدمون اإلجابة. 
 استحقاق التعليم المجاني المبكر:

التأسيسية للسنوت المبكرة بشكل كامل وأن تكون إما مسجلة لدى أوفستد كجهة تقديم رعاية لألطفال ذوي تقديم المرحلة  •
العامين أو مدرسة تقبل األطفال الذين يبلغون من العمر ثالثة أعوام أو أكثر ولذا تكون معفية من التسجيل لدى أوفستد 

 كجهة تقديم رعاية لألطفال في سن مبكرة.

 جانب أوفستدتخضع للفحص من  •
تحتفظ بسجالت عن األطفال الذين يتلقون استحقاق التعليم المجاني المبكر ويوفرون المعلومات للسلطة المحلية وألوفستد  •

 عند الطلب.
 

 سؤال. هل يمكنني الحصول على استحقاق المجاني لدى أي جهة تقديم رعاية أختارها؟
 

الرعاية لألطفال في سن مبكرة المسجلين لدى أوفستد والذيم لديهم  عقد بمنح يمول مجلس مقاطعة إسكسفقط جهات تقديم اإلجابة. 
 استحقاق التعليم المجاني المبكر وسوف:

يعتمد قراراهم على تمويل جهة تقديم رعاية طفل في سن مبكرة إلتاحة أماكن التعليم المبكرة بمفردهم على أخر تقييم لهم  •
 من قبل أوفستد.

تقبل األطفال ذوي العامين والثالثة واألربعة والخاضعة لجهات تقديم رعاية حاصلة على تصنيف تمويل األماكن التي  •
 "جيد" أو "ممتاز" من قبل أوفستد.

تمويل األماكن التي تقبل األطفال ذوي الثالثة واألربعة والخاضعة لجهات تقديم رعاية حاصلة على تصنيف "تحتاج  •
 للتحسين"

طفال ذوي العامين فقط في جهات تقديم الرعاية لألطفال الحاصة على تصنيف " تحتاج إلى تمويل األماكن التي تقبل األ •
 تحسين حينما ال يكون هناك جهات ذات تصنيف "جيد" أو "ممتاز" يمكن الوصول إليها

حقاقهم الممول تأمين أماكن بديلة لتقديم الخدمة وسحب التمويل بمجرد أن يكون ذلك ممكنًا لألطفال الذين تلقون بالفعل است •
 لدى جهة تقديم رعاية مصنفة بأنها "غير كفؤة" من قبل أوفستد.

تمويل هيئت تقديم الرعاية للطفل في سن مبكرة الجديدة المسجلة لدى أوفستد حتى يتم نشر أول تقييم كامل لهم من جانب  •
 أوفستد.
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تمويل عادل ومالئم يدعم مجموعة متنوعة من جهات تقديم الرعاية لألطفال في السن المبكرة لتوفير أماكن لتعليم السن  النتيجة:
المبكر وتشجيع جهات تقديم الرعاية للطفل في سن مبكرة القائمة على التوسع وجهات تقديم الرعاية للطفل في سن مبكرة الجديدة 

ل. هذا التنوع يمكن اآلباء من اختيار جهة تقديم رعاية تلبي احتياجات األسرة والطفل بأفضل صورة على دخول سوق رعاية الطف
 ممكنة

أسبوًعا بحد أدنى  33ساعة من التعليم المجاني المبكر على مدار العام، يمكن تقسيمها بين  570يحصل األطفال المؤهلون على  
أسبوًعا تتماشى مع الفصول الدراسية  15إلى  11ق إلى ثالث فترات تتراوح بين أسبوًعا بحد أقصى. وتقسم فترة االستحقا 52حتى 

 للمدرسة.
ساعة  570أصبح األطفال الذين لديهم آباء عاملين مؤهلين على مستوى الدولة مستحقين للحصول على  2017بدًءا من سبتمبر  

ساعة من التعليم المجاني للطفل سنويًا أو ما يصل إلى  1140لبة بإضافية سنويًا، مما يعني أن العديد من العائال تستطيع حاليًا المطا
 ساعة لكل أسبوع في الفصل الدراسي الواحد لكل طفل يبلغ ثالثة أو اربعة أعوام من العمر. 30

 
 األسئلة المتكررة 

 
 إسكس؟سؤال. كيف يمكن لجهات تقديم الرعاية للطفل في سن مبكرة المطالبة بالتمويل من مجلس مقاطعة 

 

تُدخل جهات تقديم الرعاية للطفل وجهات تقديم الرعاية للسن المبكرة معلومات الطفل التفصيلية على نموذج على االنترنت  اإلجابة. 
في األوقات المحددة بكل فصل دراسي/ يوضح الجدول التالي تواريخ الفصول الدراسية التي يمكن المطالبة بالتمويل خاللها. تقدم 

الرعاية للطفل وجهات السن المبكرة كشف بالعدد يتضمن جميع األطفال الذين يحضرون في األماكن المخصصة لدى جهات تقديم 
 جهات تقديم الرعاية للطفل وجهات السن المبكرة بين فترة محددة.

مدة استحقاق التعليم  تواريخ الفصل الدراسي  الفصل الدراسي
 المجاني المبكر

 ما يعادلها بالساعات
 "UFEق مجاني شامل "استحقا

  "EFEاستحقاق مجاني ممتد "

 أسبوًعا 13  2017/ 07/ 20حتى  2018/ 04/ 16 2018صيف 

ساعة من االستحقاق المجاني الشامل =  15× أسبوًعا  13
 ساعة 195

ساعة من االستحقاق المجاني الممتد =  15× أسبوًعا  13
 ساعة 195

/ 12/ 19حتى  2018/ 09/ 04من  2018خريف 
 أسبوًعا 14  2018

ساعة من االستحقاق المجاني الشامل =  15× أسبوًعا  14
 ساعة 210
ساعة من االستحقاق المجاني الممتد =  15× أسبوًعا  14

 ساعة 210

/ 04/ 05حتى  2019/ 01/ 03من  2019ربيع 
 أسبوًعا 11  2019

ساعة من االستحقاق المجاني الشامل =  15× أسبوًعا  11
 ساعة 165
ساعة من االستحقاق المجاني الممتد =  15× أسبوًعا  11

 ساعة 165

ساعة من استحقاق التعليم المجاني المبكر طوال العام. إذا كانت جهات  570يمكن لجهة تقديم خدمات الرعاية أن تطالب بتمويل 
د الساعات الكامل المتاح كل فصل دراسي أسبوًعا، فسيطلبون عد 38تقديم الرعاية للطفل في السن المبكرة تمد فترة االستحقاق لمدة 

أسبوًعا، ستذكر جهات تقديم الرعاية للطفل في  50حسب المشار إليه أعاله. إذا كنت ستحصل على االستحقاق الخاص بك على مدار 
به كل فصل  ساعة أسبوعيًا من استحقاق التعليم المجاني الكامل من عدد األسابيع المسموح 15نموذج اتفاق الوالد بمكالبتهم ب
 ساعة على مدار العام الكامل. 570دراسي، وهو ما يعادل مجموع 

ساعة كل أسبوع ولكن، إذا كانوا  11.4قد يكون عدد الساعات التي يحضرها طفلك في الموقع فعليًا  يرجى مالحظة أنه: 
 ل استحقاقك كامًال.سعة وستتلقى بالفع 570أسبوًعا من العم، فسيكون إجمالي عدد الساعات  50سيحضرون خالل 

 يدفع تمويل استحقاق التعليم المجاني المبكر لجهات تقديم الرعاية للطفل في السن المبكرة في حالة الوفاء بالشروط التالية:

 إذا كان طفلك مدرًجا ضمن العدد الذي تم احتسابه وتسجيله في الجهة يوم إلحصاء. •

غائب ألي سبب آخر خالل هذا األسبوع ويتوقع منه أن يشغل مكانه  أو إذا كان طفلك مدرًجا ضمن العدد ولكنه مريض أو •
 خالل هذا الفصل الدراسي.
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إذا انضكم طفلك لموقع االستحقاق بعد تاريخ اإلحصاء، يمكن تقديم طلب متأخر بشرط أال يكون طفلك قد طالب باستحقاق  •
 التعليم المجاني المبكر في أي موقع تقديم رعاية آخر في إيسكس.

 

 . كم يبلغ المبلغ الذي تتقاضاه جهات تقديم الرعاية للطفل؟سؤال
 

تقدم جميع جهات تقديم الرعاية للطفل في السن المبكرة استحقاق التعليم المجاني المبكر لألطفال من ذوي العامين بمبلغ  اإلجابة.
 ان.جنيه استرليني في الساعة للمؤهلين ذوي العامين من الطفال في المك 5.18إجمالي قدره 

تحصل جهات تقديم الرعاية للطفل في السن المبكرة التي تقدم استحقاق التعليم المجاني المبكر لألطفال البالغين ثالثة وأربعة أعوام 
". المبلغ الذي تقدمه السلطة Single Funding Formulaمن العمر على مستحقاتهم عبر طريقة حساب التمويل الفردية" 

 اية للطفل في السن المبكرة بالساعة محدد فيما يليالمحلية لجهات تقديم الرع

 جنيه استرليني بالساعة 4.22 -منشآت ما قبل المدرسة ودور الرعاية النهارية والمدارس المستقلة  •
 جنيه استرليني بالساعة 4.22  -مقدمو الرعاية المنزلية لألطفال  •
 رليني بالساعةجنيه است 4.22 -المدارس الحكومية وصفوف الحضانة األكاديمية  •
 جنيه استرليني بالساعة 6.19 -مدارس رياض األطفال الخاضعة للحكومة  •

جنيه استرليني  4.22 30، 20، 10يمكن أن تتلقى جهات تقديم الرعاية لألطفال في السن المبكرة إعانة حرمان اجتماعية بقيمة 
 بالساعة لألطفال المؤهلين بناء على الرمز البريدي لمنازلهم.

قد يحصلون أيًضا على القسط المخصص للتالميذ في سن مبكرة لألكفال المؤهلين البالغين ثالث وأربعة أعوام الذين يحضرون  
بنًسا إضافية في الساعة لكل ساعة من ساعات استحقاق التعليم  53الموقع. يُحسب القسط المخصص للتالميذ في سن  مبكرة بمعدل 

 المجاني المبكر.
 

 ن ذوي االحتياجات الخاصة، هل أستحق أي تمويل إضافي؟سؤال. ابني م
 

سيكون من مسؤولية جهة تقديم خدمات الرعاية للطفل تقديم طلب لمجلس مقاطعة إسكس كتمويل الدمج من أجل الدعم لتلبية اإلجابة 
جانب مختص تقديم الرعاية  أي احتياجات إضافية لرعاية األطفال من أجل طفلك. ينبغي تقديم أي دليل على مثل هذه الطلبات من

لألطفال مثل استشاري االحتياجات التعليمية الخاصة. سيذهب التمويل لجهات تقديم الرعاية للطل وجهات السن المبكرة كي تستطيع 
 تقديم أي خدمات إضافية لطفلك.

 
غرامة  على جهة تقديم خدمات سؤا. هل من المقول أن آخذ إجازة أثناء الفصل الدراسي، ,إذا كانت اإلجابة نعم، هل ستفرض 

 الرعاية لطفلي إذا لم يحضر الطفل؟
 

نعم، هذا مقبول.  لن يُعلق تمويل جهة تقديم خدمات الرعاية لطفل في سن مبكرة في حالة غياب الطفل لفترة قصيرة كعطلة اإلجابة. 
 أو مرض.

 
 رغبت بالحصول على مكان في المدرسة.سؤال. هل يُسمح للمدارس القول بأنه يجب عليكم التقدم إلى حضانتنا إذا 

 

. ال، ال يسمح لهم قول ذلك ولكننا من ناحية اخرى ندرك أنه قد يحدث ذلك.. إذا قيل لك ذلك، سنقدر لك إخطارنا باألمر كي اإلجابة
 نستطيع اتخاذ إجراء مالئم.
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بتمويل استحقاق مجاني حتى بعد بدء الفصل  هل أستطيع المطالبة -سؤال. لقد انتقلت مؤخرا إلى إسكس من سلطة محلية أخرى 
 الدراسي؟

 

نسمح ألي جهة تقديم رعاية لألطفال المطالبة به ألي طفل غير مدرج في إسكس بالفعل.. يمكنهم التقدم "بطلب متأخر" اإلجابة. 
 لالستحقاق المتبقي عن هذا الفصل الدراسي.

 

سؤال. ماذا إذا كنت أرغب في نقل طفلي من إحدى جهات تقديم الرعاية في إسكس إلى جهة أخرى، هل هذا ممكن، وكيف يتم  
 تمويل ذلك؟

 

من  نيإذا نقلت طفلك لجهة تقديم رعاية أخرى خالل الفصل الدراسي بعد اإلحصاء، لن يستطيع مقدم الرعاية الجديد المطالبة بتمويل استحقاق مجااإلجابة. 
 مجلس مقاطعة إسكس  لذا قد تكون مسؤوًال عن دفع الرسوم لما تبقى من الفصل الدراسي لدى جهة تقديم خدمات الرعاية الجديدة.

ة، لجهة الجديدفي هذه الحاالت، يطلب مجلس مقاطعة إسكس أن تعيد جهة تقديم خدمات الرعاية األصلية مبلغ التمويل غير المستخدم لبقية الفصل الدراسة ل 
 إال أن هذا األر ليس جزًءا من اتفاقهم التعاقدي ولن نستطيع اإلصرار على أن يقوموا بذلك.

بالعقد، لذا عالوة على ذلك، فقد تفرض عليك جهة تقديم خدمات الرعاية األصلية التي كنت تخضع لها بعض المصروفات إذا أخليت بفترة اإلخطار الواردة 
 ل اتخاذ القرار بنقل طفلك.إن أمكن يرجى االطالع على ذلك قب

 
 

 سؤال. ماذا أفعل إذا أغلقت جهة تقديم خدمات الرعاية التي تتبعها بصورة غير متوقعة خالل الفصل الدراسي؟
 

إذا اضطرت إحدى جهات تقديم الرعاية لإلغالق خالل الفصل الدراسي ستحتاج للبحث عن بديل، يرجى االتصال بخدمة اإلجابة. 
للحصول   6874 055 0800أو بالهاتف على الرقم  fis@essex.gov.ukعبر البريد اإللكتروني على المعلومات األسرية

على المساعدة. بمجرد الحصول على جهة رعاية بديلة، ستقوم بتقديم طلب متأخر للحصول على استحقق التعليم المجاني المبكر 
)FEEEالفصل الدراسي. ) لطفلك لبقية 

mailto:fis@essex.gov.uk
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