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 2022تمت المراجعة في أبريل 

 مقدمة .1
 

ها وتذكر السؤال  يمكن أن يكون من الصعب على الوالدين العثور على رعاية جيدة لألطفال. هناك الكثير من األشياء التي ينبغي دراست
  عنها عندما تقوم بزيارة أحد مقدمي رعاية الطفل.

ها حتى تفهم كيف يمكنك الوصول إلى استحقاق التعليم المبك ر الممول لطفلك وما يجب عليك هذا الدليل يقدم لك نقاطا يجب دراست
ة "مقدم رعاية الطفل" في باقي هذا الدليل لإلشارة  معرفته قبل القيد في دار حضانة أو رياض أطفال أو لدى مربي أطفال. سنستخدم كلم

 إلى دور الحضانة أو رياض األطفال أو مربي األطفال.
 

 ؟:(FEEE)ما هو استحقاق التعليم المبكر الممول 

  ة المملكة المتحدة لجميع األطفال المستحقين ألننا نريد أن يتلقى األطفال تعليماً جيداً في دور الحضانة هو تمويل توفره حكوم
  حتى يحظوا بأفضل بداية في الحياة.

 .سيحصل  يمكن لألطفال في سن سنتين الحصول على ساعات استحقاق ممولة إذا كان آباؤهم يحصلون على مزايا معينة
ساعة في األسبوع  15ساعة استحقاق ممولة على مدار العام، عادة ما يكون لديهم  570ء األطفال على ما يصل إلى هؤال
  إلى ثالثة فترات توازي الفصول المدرسية. 38تنقسم األسابيع الـ  أسبوًعا. 38لمدة 

  يمكن لألطفال في سن ثالث وأربع سنوات الحصول على ساعات استحقاق ممولة ابتداء من الفصل الدراسي الذي يلي بلوغهم
ذهابهم إلى المدرسة، ويسمى ذلك االستحقاق الممول الشامل.  570سيحصل األطفال على ما يصل إلى  سن الثالثة حتى 

 38تنقسم األسابيع الـ  أسبوًعا. 38ساعة في األسبوع لمدة  15ون لديهم ساعة استحقاق ممولة على مدار العام، وعادة ما يك
  إلى ثالثة فترات توازي الفصول المدرسية.

 ويمكن للكثير من اآلباء العاملين الحصول على االستحقاق المجاني الممتد (EFE) ساعة إضافية، وكثيرا ما يسمى  15، وهو
أسبوًعا  38ساعة في األسبوع لمدة  30يمكنهم الحصول على ما يصل إلى هذا ألن األطفال  ساعة ". 30عرض ال“هذا 

 ساعة استحقاق ممولة في العام. 1140مما يعني اجمالي 

  هاية مارس من العام التالي. 570)أو  38وتبدأ األسابيع الـ تبدأ الفصول الدراسية في  ساعة( في بداية أبريل وتنتهي في ن
هاية الفصل الدراسي الربيعي )يناير أبريل مع الفصل الدراسي الصيفي ، ثم في سبتمبر للفصل الدراسي الخريفي وتنتهي في ن

 إلى مارس(.
 
 

 اختيار رعاية الطفل المناسبة لك ولطفلك .2
 

 لمعرفة المزيد من المعلومات عن األنواع المختلفة لرعاية األطفال، يرجى النقر على الرابط التالي
يتضمن قائمة باألسئلة المفيدة للنظر فيها عند البحث عن  والذي  هيئة األسرة ورعاية الطفل دليل من خمس خطوات الختيار رعاية الطفل

  :Essex County Council -Types of childcare  Find a childcare provider.رعاية الطفل. أو يرجى زيارة:

كما توجد Childcare Choices .كيفية التقديم فيها على موقع ويمكنك العثور على معلومات عن جميع إمكانيات الدعم الحكومي لرعاية األطفال و
هات على صفحة إدارة المعلومات األسرية )  ECC( على الموقع اإللكتروني الرئيسي للرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة FISمعلومات لآلباء واألم

>Essex County Council -Family Information Service  

( SENDيقع على عاتق جميع مقدمي خدمات السنوات المبكرة واجب دعم األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقات )
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية للعثور على المكان الصحيح لطفلك  مهم بذلك.وسيتمكنون من تزويدك بمعلومات حول كيفية قيا

 early.years@essex.gov.ukمع إدارة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقات، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى 
 وسيقوم أحد الموظفين بدعمك في بحثك عن رعاية الطفل.

 يمكن لجميع مقدمي رعاية الطفل المطالبة باالستحقاق الممول إذا:
 

 ( كانوا مسجلين لدى أوفستيدOfsted كمقدم خدمات السنوات المبكرة، أو كانوا حضانة مدرسية.  وفي هذه الحالة سيتم )
 تسجيلهم كجزء من المدرسة

 من أوفستيد على تقدير جيد أو ممتاز أو مطلوب التحسين، لتقديم االستحقاق الممول لألطفال في سن ثالث  كانوا حاصلين
 وأربع سنوات

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.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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 كانوا حاصلين من أوفستيد على تقدير جيد أو ممتاز لتقديم االستحقاق المجاني لألطفال في سن سنتين 

 عة إسكسكان لديهم عقد استحقاق التعليم المبكر الممول مع مجلس مقاط 

 
إذا كان مربي األطفال جزًءا من وكالة مربيي األطفال، فيمكنه أيضا المطالبة باستحقاق التعليم المبكر الممول إذا كانت الوكالة أو 

 مربي األطفال لديهم عقد تمويل مع إسكس.
ولكن إذا لم يحصلوا على  يمكن لمقدمي رعاية الطفل المسجلين حديثًا تقديم استحقاق التعليم المبكر الممول قبل أول فحص أوفستيد لهم.

 تقدير جيد أو ممتاز في أول فحص أوفستيد لهم، فلن يتمكنوا من تقديم استحقاق التعليم المبكر الممول لألطفال في سن سنتين.
  عة إسكس التأكد من أن جميع مقدمي رعاية الطفل الذين يطالبون بساعات استحقاق التعليم المبكر الممول :يجب على مجلس مقاط

 
 ( يقدمون المقرر الدراسي لمرحلة تأسيس السنوات األولىEYFSبالكامل ) 
 سلطة المحلية وأوفستيد يحتفظون بسجالت لألطفال الذين يتلقون استحقاق التعليم المبكر الممول لديهم ويتيحون المعلومات لل

 إذا طلبوا رؤيتها
 
 

 األهلية .3
 

 استحقاق التعليم المبكر الممول لألطفال في سن سنتين
هات في جميع أنحاء إسكس رعاية الطفل ألطفالهم الذين في سن الثانية. إن ذلك ال يمنحك وقتا لنفسك  حاليا يستخدم آالف اآلباء واألم

  فحسب، بل إنه يمكن طفلك أيًضا من اللعب والتعلم واالستمتاع مع أطفال آخرين.
يمكنك الحصول على استحقاق التعليم المبكر الممول لطفلك البالغ من العمر عامين إذا كنت تحصل على مزايا معينة أو إذا استوفيت 

  معاييراً إضافية.
  تعليمات حول تكلفة رعاية الطفل لألطفال الذين يبلغون من العمر عامين، يرجى النقر على الرابط التالي  لمزيد من المعلومات

 
هلية بناًء على ECSيستخدم مجلس مقاطعة إسكس خدمة فحص األهلية ) ( التابعة لوزارة التعليم للتحقق من استيفاء األطفال لمعايير األ

داهم )بما في ذلك االئتمان الشامل(.  المزايا التي يتلقاها وال
يمكن لألطفال في سن سنتين المستوفين للشروط الحصول على استحقاقهم للتعليم المبكر الممول ابتداء من الفصل الدراسي الذي يلي 

 وغهم سن الثانية، انظر أدناه:بل
  يحق لهم الحصول على استحقاق التعليم المبكر الممول إذا كان عيد ميالدهم بين

دهم الثالث 1 أغسطس 31 –أبريل  1  سبتمبر بعد عيد ميال
دهم الثاني 1 ديسمبر 31 -سبتمبر  1  يناير بعد عيد ميال
دهم الثاني 1  مارس 31 –يناير  1  أبريل بعد عيد ميال

 
هذا األمر مع مسئول، فيمكنك االتصال بمركز خدمة رعاية الطفل واألسرة في إسكس  إذا انطبقت عليك الشروط وترغب في مناقشة 

 Essex Family Wellbeingيمكن العثور على تفاصيل مركز العائلة المحلي الخاص بك هنا  لمنطقتك.
 

 للتسجيل للحصول على تمويل الطفل عمر سنتان، يجب عليك التقدم بطلب عبر اإلنترنت وستحتاج إلى:
 

 رقم التأمين الوطني الخاص بك ●
وتسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني   Logon -Essex Education Portalالدخول إلى الموقع  ●

ة المرور.  إذا كنت تدخل إلى الموقع ألول مرة، فيرجى النقر على "تسجيل" واتباع اإلرشادات الموجودة وكلم
 

، فيمكنك الحصول على الدعم من الجهات إذا لم يكن لديك اتصال باألنترنت أو إذا كنت تحتاج الدعم لملء النموذج عبر اإلنترنت
 التالية:

  انظر أعاله للحصول على تفاصيل كيفية االتصال بهم –المركز العائلي 

https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2year-olds
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2year-olds
https://essexfamilywellbeing.co.uk/
https://educationportal.essex.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/Account/Login?ReturnUrl=/CitizenPortal_LIVE/
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  البريد اإللكترونيEarly.Years@essex.gov.uk 
 التحدث إلى مقدم رعاية الطفل أو الزائر الصحي أو األخصائي االجتماعي الخاص بك  

عندما تمأل النموذج عبر اإلنترنت، ويتم اجتياز فحوصات األهلية، ستحصل على رقم مرجعي يمكنك بعد ذلك أخذه إلى مقدم رعاية 
ظهار شهادة ميالد طفلك ورقم التأمين الوطني الخاص بك  ساعة الممولة الخاصة بك. 15الطفل للحصول على ال سيكون عليك إ

 وأوراق أخرى إذا كنت مؤهال بناء على معايير إضافية.

 

 ساعة في األسبوع الشامل 15برنامج ال  -تمويل استحقاق التعليم المبكر الممول لألطفال في سن ثالث سنوات وأربع سنوات 

ساعة في األسبوع الممول )أثناء الفصل الدراسي(، ابتداء  15سنوات الحصول على برنامج ال  4و  3يحق لجميع األطفال في سن 
دهم الثالث ، انظر أدناه:  من الفصل الدراسي الذي يلي عيد ميال

  يحق لهم الحصول على استحقاق التعليم المبكر الممول إذا كان عيد ميالدهم بين
دهم الثالث 1 أغسطس 31 –أبريل  1  سبتمبر بعد عيد ميال
دهم الثالث 1 ديسمبر 31 -سبتمبر  1  يناير بعد عيد ميال
دهم الثالث 1  مارس 31 –يناير  1  أبريل بعد عيد ميال

 

 
م هذه التواريخ وال يمكن تغييرها.   وقد حددت وزارة التعلي

ذهب بالفعل إلى أحد مقدمي رعاية الطفل، فقد يتمكن مقد م الرعاية من المطالبة باستحقاق التعليم المبكر الممول.  لذلك إذا كان طفلك ي
  راجع معه لمعرفة كيفية حصول طفلك على ساعات االستحقاق الممولة.

ذهب حاليا إلى أحد مقدمي رعاية الطفل، فعليك البحث عن مقدم رعاية يقدم أماكن استحقاق التعليم المبكر الممول  إذا لم يكن طفلك ي
  والقيام بتسجيل طفلك لديه.

  
 Find a Childcare Provider (essex.gov.uk)يمكنك البحث عن مقدمي رعاية الطفل في إسكس بالنقر على الرابط التالي: 

 fis@essex.gov.ukأو يمكنك االتصال بخدمة المعلومات العائلية عبر البريد اإللكتروني على 
 
   

 Essex Child and Familyرابط التالي: أو يمكنك زيارة مركز األسرة.  ويمكنك العثور على أقرب مركز لك بالنقر على ال
Wellbeing Service .أو أخصائي اجتماعي مخصص 

 
 ( لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث وأربع سنواتEFEاالستحقاق الممول الممتد )

 Childcareيمكنك التحقق من أهليتك باستخدام اإلنترنت  كون بعض األطفال مؤهلين للحصول على االستحقاق المجاني الممتد.سي
 GOV.UK -calculator  .قبل االشتراك في االستحقاق الممتد، يجب عليك النظر في جميع الخيارات  وملء طلب عبر اإلنترنت

حيث أنه من الممكن أن يتأثر بند رعاية الطفل في التخفيض الضريبي للعاملين الذي تحصل عليه  للتأكد من اختيار أنسب باقة لك.
 نظرا ألنه من المرجح أنك ستدفع مبلغا أقل مقابل رعاية الطفل.

 
إذا كنت مستوف للشروط، فيجب عليك التأكد من التقدم بطلب للحصول على االستحقاق المجاني الممتد قبل بداية الفصل الدراسي 

إذا تقدمت بطلب للحصول على الرقم المرجعي الخاص بك بعد بداية الفصل  : يرجى مالحظة أنه الذي تريد أن يبدأ فيه التمويل.
ستتمكن فقط  ها التمويل، فلن يتمكن مقدم الرعاية الخاص بك من المطالبة باالستحقاق المجاني الممتد.الدراسي الذي تريد أن يبدأ في

  ساعة في هذا الفصل الدراسي. 15من الحصول االستحقاق الشامل لمدة 
 

ي سيتحقق من الرمز عند االنتهاء من ملء طلبك وإنشاء حساب، ستحصل على رمز األهلية المرجعي ألخذه إلى مقدم رعاية الطفل الذ
ستحتاج أيًضا إلى إظهار شهادة  إذا أُجيز الرمز عبر جميع الفحوصات، فيمكنك حجز الساعات الممتدة. على بوابة السنوات األولى.

 ميالد طفلك.

 

mailto:Early.Years@essex.gov.uk
https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
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://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://www.gov.uk/childcare-calculator
https://www.gov.uk/childcare-calculator
https://www.gov.uk/childcare-calculator
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 (EYPPقسط الطالب للسنوات األولى )
قد يكون األطفال البالغون من العمر ثالث وأربع سنوات الذين يحصلون على االستحقاق الممول مؤهلين لالستفادة من قسط الطالب 

يمنح برنامج قسط الطالب للسنوات األولى تمويال إضافيا لمقدم رعاية الطفل والذي يمكنه استخدامه لتوفير موارد  للسنوات األولى.
 لدعم طفلك.
 مقدم رعاية الطفل ملء القسم الخاص في نموذج عقد الوالد/مقدم الرعاية حتى يتمكن من المطالبة بهذا التمويل اإلضافي. سيطلب منك

ويمكن لمقدم الرعاية بعد ذلك استخدام التمويل اإلضافي  سوف يتحدث معك مقدم رعاية الطفل عما يحتاجه طفلك ليساعده على التعلم.
 الذي يحتاجه.للتأكد من حصوله على الدعم 

 
 

 تمويل أماكن استحقاق التعليم المبكر الممول .4
 

للمطالبة بالتمويل يقوم مقدم رعاية الطفل بإدخال تفاصيل طفلك على نموذج عبر اإلنترنت في أوقات محددة من كل فصل دراسي، 
هذه  وتسمى هذه العملية "عد األطفال". ها عن كل طفل لديه في النموذج.  يستخدم المجلس  ويضيف عدد الساعات التي يطالب ب

ن هذا الفصل الدراسي.   المعلومات لتحديد مبلغ التمويل الذي سيدفع لمقدم رعاية الطفل ع
يقوم بعض مقدمي الخدمات  أسبوًعا في السنة المالية الواحدة. 38ساعة استحقاق التعليم المبكر الممول لمدة  570يمكن المطالبة ب

هو ما يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى رعاية الطفل على مدار  38باستخدام التمويل على فترة أكثر من  أسبوًعا من العام، و
اعات المسموح أسبوًعا، فسيطالب بالعدد الكامل للس 38إذا قام مقدم رعاية الطفل باستخدام استحقاقك الممول على فترة أكثر من  العام.

ها لكل فصل دراسي. أسبوًعا، فسيضيف مقدم الرعاية الخاص بك ملحوظة  50إذا كنت تحصل على استحقاقك الكامل على مدى  ب
هذا  15على نموذج عقد الوالد/مقدم الرعاية تفيد بأنه يطالب ب  ها لكل فصل دراسي، و ساعة في األسبوع عن عدد األسابيع المسموح ب

  على مدار عام كامل. ساعة 570يصل إلى 
 

 يتم دفع تمويل استحقاق التعليم المبكر الممول في الحاالت التالية:

 .إذا كان طفلك مدرجا في نموذج عد األطفال المسجلين لدى مقدم رعاية الطفل في يوم عد األطفال 

 سيعود إلى مقدم رعاية الطفل  أو إذا كان طفلك مدرًجا في عد األطفال ولكنه كان مريضا أو غائبا في ذلك األسبوع ولكنه
 عندما يتحسن.

إذا بدأ طفلك بعد تاريخ العد، فيمكن لمقدم الرعاية تقديم مطالبة متأخرة عنه إذا لم يكن طفلك قد تلقى أي ساعات تمويل استحقاق لدى 
 أي مقدم رعاية أطفال آخر في إسكس خالل الفصل الدراسي.

 

عدل محدد للساعة لتمويل الطفل البالغ من العمر سنتان ومعدل محدد للساعة لتمويل الطفل ويُدفع لجميع مقدمي خدمات رعاية الطفل م
ها الوالدان حيث ينبغي أن تكون الساعات الممولة مجانية  سنوات. 4و  3البالغ من العمر  ال تنشر المعدالت لعدم وجود قيمة نقدية يدفع
  في نقطة التلقي.

بنس إضافية في الساعة لألطفال الذين يعيشون في منطقة ذات  30بنس أو  20بنس أو  10وقد يحصل مقدمو الرعاية أيضاً على 
  سكن منخفض التكلفة.

وهو تمويل  4و  3لألطفال المؤهلين البالغين من العمر  EYPPوقد يحصلون أيًضا على قسط الطالب للسنوات األولى  سنوات ، 
ة مدفوعة من ساعات استحقاق التعليم المبكر الممول الشامل.  إضافي في الساعة لكل ساع

 
إذا كان لدى طفلك احتياجات إضافية فيمكن لمقدم رعاية الطفل تقديم طلب للحصول على تمويل اإلدماج لمساعدته على تلبية أي 

ة الحصول على المساعدة من أحد أخصائي الصحة أو التعليم مثل الزائر الصحي يجب على مقدم الخ احتياجات إضافية لدى طفلك. دم
يجب عليهم بعد ذلك تقديم طلب إلى مجلس مقاطعة إسكس للحصول على  أو شريك اإلدماج إلثبات الحاجة إلى هذا التمويل اإلضافي.

  منحة اإلدماج.
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هو  ها في يوم واحد  يمكن الحصول على االستحقاق الممول بطرق مختلفة، والحد األقصى لعدد الساعات الممولة التي يمكن استخدام
 يمكن لمقدمي رعاية األطفال: ساعات. 10

 
  ها ساعات استحقاق التعليم المبكر الممول، على سبيل المثال من بعد  12إلى صباًحا  9تحديد الفترة اليومية التي يقدمون في

  الظهر
  ،ها في أي يوم واحد  ساعات مثال. 6تحديد الحد األقصى لعدد ساعات استحقاق التعليم المبكر الممول التي يمكن المطالبة ب
  وقد تكون هذه األماكن محدودة لذلك تحقق لمعرفة ما إذا كان  –تقديم أماكن مخصصة فقط الستحقاق التعليم المبكر الممول

 اهناك مكانا متاحً 
 

مهم أن تفهم أن مقدمي رعاية الطفل المختلفين سيكون لديهم عروض استحقاق ممول مختلفة، لذلك فعليك البحث عن مكان يناسب  من ال
معظم مقدمو رعاية الطفل سيقدمون ساعات استحقاق التعليم المبكر الممول في نفس وقت الفصل الدراسي، ولكن ذلك ليس  احتياجاتك.

  وبعضهم سيقدمه على مدى عدد أكبر من األسابيع. شيئا مفروضا عليهم،
يمكن لساعات استحقاق التعليم المبكر الممول ، سواء االستحقاقات الشاملة أو الممتدة، أن تكون في وقت الغداء حيث يتم استخدام أوقات 

هارات جديدة.   الغداء لمساعدة األطفال على تعلم أشياء جديدة وتطوير م
هناك رسوم للغداء أو الوجبات الخفيفة، ولكن يجب االتفاق معك على  عندما تتضمن ساعات االستحقاق المجاني وقت الغداء، قد تكون 

  أي رسوم للطعام قبل أن يبدأ طفلك.
تحقق لمعرفة  ال يمكن لمقدم رعاية الطفل أن يتقاضى رسوما إال عن الساعات والخدمات التي ال تشكل جزءا من االستحقاق الممول.

ها في ما إذا كنت بحاجة إلى أخذ ساعات إضافية للحصول إلى الساعات الممولة.   يجب أن يتم توضيح أي تكاليف سيكون عليك دفع
يجب على مقدم رعاية  عقد الوالد/مقدم الرعاية.  ويجب الحصول على موافقتك قبل أن يبدأ طفلك في دار الحضانة وقبل توقيع العقد.

ربط أي شروط بالمكان الممول فقط، أي أنه يتعين عليك شراء ساعات إضافية أو دفع رسوم وقت الغداء أو دفع رسوم الطفل عدم 
ها.  التسجيل أو رسوم الزي المدرسي إذا كنت تريد الحصول علي

 
ها هي أسبوًعا لدى مقدم رعاية الطفل الذي تختاره؛ وأقل فترة ينبغ 38يمكنك الحصول على التمويل لمدة أقل من   أسبوًعا. 33ي أن يقدم

إذا كان مقدم رعاية الطفل يحصل على تمويل ألسابيع أقل، فال يمكنه فرض رسوم عليك لساعات إضافية إذا كان طفلك يحصل على 
  ساعة أو أقل في األسبوع. 15

إذا كنت  سابيع في أي مكان آخر.أسبوًعا، فال يمكنك استخدام بقية األ 38إذا اخترت أن تستخدم مقدم رعاية يكون مفتوحا ألقل من 
 بالكامل، فمن األفضل اختيار مقدم رعاية الطفل الذي يمكنه تقديم هذا. 38بحاجة إلى األسابيع الـ 

 
ولكن عليك أن تفهم  بعض مقدمي رعاية الطفل يقدمون ما يسمى "العرض الممتد "، حيث يتم تمديد التمويل لتغطية فترات العطالت.

لساعات الذي يمكنك المطالبة به في كل فصل دراسي  ال يتغير.  إن العدد اإلجمالي للساعات التي يمكن المطالبة بها أن الحد األقصى ل
ة الخاص بك التمويل على مدى  .570في السنة هو  أسبوًعا من السنة ، فستحصل على ساعات أقل على مدى  50إذا قدم مقدم الخدم

 50مثال على تمديد االستحقاق على  - 4التي يحق لك سيبقى دائما كما هو.  انظر القسم  أسابيع أكثر، ولكن اجمالي عدد الساعات
 أسبوًعا.

يجب على مقدم رعاية الطفل ملء نموذج عقد الوالد/مقدم الرعاية معك.  هذا النموذج يحدد كتابة ساعات وأيام استحقاق التعليم المبكر 
د هذا عن عدد الساعات التي يحضرها طفلك. .الممول التي يحصل عليها طفلك في كل فصل دراسي ليس عليك المطالبة  يجب أال يزي

 ساعة كاملة.   30أو  15بجميع الساعات إذا كنت ال تريد أن يحضر طفلك لمدة ال 
وهذا يعني أنهم سيطلبون  إذا قررت زيادة عدد الساعات بعد يوم عد األطفال، فال يمكن لمقدم رعاية الطفل المطالبة بالساعات اإلضافية.

مهم جدا أن تكون على دراية بجميع التفاصيل وأن تقرأ  منك الدفع مقابل الساعات اإلضافية حتى نهاية الفصل الدراسي. من ال
تأكد من معرفتك بأي تكاليف إضافية، وألي غرض ستُدفع،  المعلومات الموجودة على نموذج عقد الوالد/مقدم الرعاية قبل توقيعه.

 موافق عليها قبل أن يبدأ طفلك. وأنك
تأكد من أن مقدم رعاية الطفل سيضمن الساعات الممولة في كل فصل دراسي، وأن العرض ال يتغير بحسب عمر الطفل أو إذا كانت 

 هناك حاجة إلى الساعات الممتدة.
إذا نقلت طفلك إلى أحد مقدمي الرعاية اآلخرين أثناء الفصل الدراسي، بعد إجراء عد األطفال، فلن يتمكن مقدم الرعاية الجديد من 
المطالبة بتمويل استحقاق التعليم المبكر الممول من مجلس مقاطعة إسيكس.  لذلك، قد تضطر إلى دفع رسوم بقية المدة لمقدم الرعاية 

  الجديد.
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الحاالت قد يطلب مجلس مقاطعة إسكس من مقدم الرعاية األصلي نقل التمويل غير المستخدم في الفصل الدراسي إلى مقدم  في هذه
هذا ليس جزًءا من اتفاقهم التعاقدي ولذلك نحن لن نكون قادرين على اإلصرار على نقل التمويل.  الرعاية الجديد، ولكن 

رط فترة إخطار وقد يفرض رسوًما إذا لم تخطره في الموعد المطلوب بأن طفلك سيغادر.  أيًضا قد يكون لدى مقدم الرعاية األصلي ش
 يرجى التحقق من ذلك قبل اتخاذ قرارك.

  يجب أن توضح أي فواتير تصلك ما يلي:
  هناك أي قيمة نقدية  30أو  15أنك تلقيت بالكامل اجمالي ال ساعة الخاصة بمكان طفلك الممول مجانًا تماًما، ويجب أال تكون 

 الممولة. 30أو  15مرتبطة بالساعات ال 
 .يجب على  يمكن تحميلك بالساعات والخدمات اإلضافية مثل الوجبات أو الساعات المضافة إلى الساعات المجانية الممولة

هذه ال ة أن يخبرك عن  ها من خالل توقيع مقدم الخدم ساعات والخدمات اإلضافية قبل أن تشغل المكان حيث أنك ستوافق علي
 نموذج عقد الوالد/مقدم الرعاية.

 .يجب تسجيل الرسوم الخاصة بأي ساعات و/أو خدمات إضافية بوضوح  
 

 يُرجى أيضا االنتباه إلى:
  أن األسعار التي يتقاضاها مقدم رعاية الطفل للساعات إضافية خارج استحقاق التعليم المبكر الممول هي مسألة خاصة بينك

 ال يمكن للسلطات المحلية التدخل في األعمال التجارية الخاصة لمقدمي الرعاية. وبينه.

  ولكن يجب على مقدم الرعاية  ال تحتاج إلى فاتورة.إذا كان طفلك يحضر فقط ساعات استحقاق التعليم المبكر الممول، فأنت
 أن يخبرك أنه تقدم بطلب للحصول على التمويل ويجب أن يتأكد من أنك قمت بملء نموذج عقد الوالد/مقدم الرعاية.

يمكن لمقدمي رعاية الطفل فرض رسم لحجز مكان في استحقاق التعليم المبكر الممول لألطفال في سن ثالث وأربع سنوات، ولكن 
يمكن أن يصل رسم الحجز إلى قيمة مصاريف أسبوع واحد تغطي عدد الساعات التي تريد  ليس لألطفال المستحقين في سن سنتين.

ها. الطفل أن يعيد إليك رسم الحجز عندما يبدأ طفلك أو في موعد ال يتجاوز عطلة نصف الفصل يجب على مقدم رعاية  الحصول علي
 الدراسي التالي.

يمكن لمقدم الرعاية المطالبة باستحقاق التعليم المبكر الممول لمدة يوم واحد في كل فصل دراسي عندما يكون المكان مفتوًحا ولكن دون 
يجب عليه التأكد من أنك تعرف أنك ستفقد يوًما واحدًا من استحقاق التعليم  تدريب الموظفين.حضور أي أطفال حتى يتمكن من القيام ب

  أسابيع قبل أي إغالق مخطط. 6يجب أيًضا إخطارك  المبكر الممول في كل فصل دراسي قبل أن توقع نموذج عقد الوالد/مقدم الرعاية.
الرعاية أن يخبرك قبل التوقيع على نموذج عقد الوالد/مقدم الرعاية إذا إذا كان طفلك يحضر في يوم عطلة رسمية، فيجب على مقدم 

ها أثناء العطالت الرسمية.  لن يحصل طفلك على استحقاقه الكامل عندما تكون هناك عطالت رسمية في  كانت الحضانة تغلق أبواب
  األسابيع الممولة.

طفل لفترة قصيرة، أو إذا أخذت عطلة أو كان الطفل مريًضا خالل سيستمر مقدم رعاية الطفل في الحصول على التمويل إذا غاب ال
 الفصل الدراسي.

 
ولكن  يمكن استخدام التمويل لألطفال في سن ثالث وأربع سنوات مع اثنين أو أكثر من مقدمي رعاية الطفل إذا كنت تحتاج إلى ذلك.

ذهاب إال إلى اثنين من مقدمي الرعاية في يوم واحد. قد يكون لدى بعض مقدمي رعاية الطفل سياسة مزود وحيد حيث  ال يمكنك ال
 يكون عليك أخذ جميع استحقاقاتك معهم ولن يسمحوا بتقسيم التمويل.

إذا كنت تنوي تقسيم التمويل، فسيتعين عليك النص على ذلك في نموذج عقد الوالد/مقدم الرعاية الذي توقعه في بداية كل فصل دراسي 
ها لدى كل مقدم رعاية طفل.، مع تحديد عدد الساع  ولن يمكنك المطالبة بأكثر من استحقاقك الكلي منهما مجتمعين. ات التي ستستخدم

إذا قام مقدم الرعاية  يقدم لنا مقدم رعاية الطفل تفاصيل الساعات التي يقضيها طفلك لديهم وسنقوم بالتحقق حتى تُمنع أي مطالبات زائدة.
 بمطالبات زائدة فسيتعين عليك دفع أي ساعات ال يغطيها االستحقاق الممول.

هذا التمويل لدى  إذا كان طفلك يحصل على استحقاق التعليم المبكر الممول الخاص باألطفال في عمر عامين فسيمكنه الحصول على 
 مقدم واحد فقط لرعاية السنوات المبكرة.  

 
ذهب الطفل إلى فصل االستقبال  قسيم التمويل بين مقدم رعاية الطفل وفصل االستقبال )الحضانة( في مدرسة.ال يمكنك ت هذا ألنه عندما ي

ه المبكر في ميزانية المدرسة ولن يتمكن مقدم رعاية الطفل من المطالبة به.  في مدرسة، يتم دفع جميع التمويل لتعليم
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صل االستقبال، فلن تتمكن من الحصول على أي ساعات استحقاق ممولة لأليام أو األسابيع في إذا كان من المقرر أن يبدأ طفلك في ف
  بداية الفصل الدراسي الخريفي قبل أن يبدأ طفلك المدرسة بالفعل.

 

خطارنا إذا طُلب منك ذلك فنرجو إ ال يُسمح للمدارس أن تشترط أن يحضر طلفك حضانتها إذا كنت تريد مكانا في المدرسة بعد ذلك.
 حتى نتمكن من اتخاذ اإلجراء الالزم.

إذا كان مقدم خدمات رعاية الطفل الخاص بك ينوي اإلغالق خالل أحد الفصول الدراسية وتحتاج إلى إيجاد بديل، فيرجى االتصال 
ة المعلومات العائلية عبر البريد اإللكتروني  بمجرد اعثورك على مقدم رعاية آخر فقد يتمكن من v.ukfis@essex.go   . بخدم

 تقديم مطالبة متأخرة للحصول على االستحقاق الممول لطفلك لبقية الفصل الدراسي.
إذا انتقلت للعيش في إسكس من سلطة محلية أخرى خالل الفصل الدراسي، فسنسمح لمقدم رعاية الطفل بالمطالبة باستحقاق أي طفل 

هم تقديم "مطالبة متأخرة" عن ساعات استحقاق التعليم المبكر الممول  ال يحصل بالفعل على استحقاق ممول في إسكس. سيكون بمقدور
 ي الفصل الدراسي.خالل األسابيع المتبقية ف
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حصول الطفل على  
استحقاق التعليم المبكر 

الممول لمدة ساعتين 
 فقط

حصول الطفل على 
استحقاق التعليم 

المبكر الممول لمدة 
ساعتين فقط ودفع 

مقابل ساعات 
 إضافية

حصول الطفل على 
استحقاق التعليم 

المبكر الممول لمدة 
 ساعات فقط 4و 3

حصول الطفل على 
استحقاق التعليم 

المبكر الممول لمدة 
ساعات  4و 3

ودفع مقابل 
 ساعات إضافية

 فرض رسوم يمكن يُدفع ال يُدفع ال يُدفع ال رسم التسجيل

 فرض رسوم يمكن يُدفع ال يُدفع ال يُدفعال  رسوم إدارية

 –تحت الحساب 
 قابلة لالسترداد

)إذا تم دفع مبلغ 
تحت الحساب قبل 

الحصول على 
استحقاق التعليم 
المبكر الممول ، 

رده إلى الوالد  فيجب
في موعد ال يتجاوز 
بداية تمويل النصف 

األول من الفصل 
 الدراسي(

  يُدفع ال

)متطلبات إسكس 
استحقاق التعليم المبكر 

بناًء على  2الممول
يمكن أن  معايير مالية.

 يكون الدفع تحت
الحساب عائقًا أمام أولياء 

األمور للحصول على 
 التمويل.

 يُدفع ال

)بالنسبة ـل استحقاق 
التعليم المبكر 

ساعات  2الممول
 فقط(

فرض رسوم  يمكن
تصل إلى رسوم 

أسبوع واحد كحد 
أقصى تغطي عدد 

الساعات التي يريد 
الوالد الحصول 

ها. دها  يجب علي ر
إلى الوالد في موعد 

ال يتجاوز اجازة 
النصف األول من 

 الفصل الدراسي

فرض رسوم  يمكن
تصل إلى رسوم 

أسبوع واحد كحد 
أقصى تغطي عدد 

الساعات التي يريد 
الوالد الحصول 

ها. دها  يجب علي ر
إلى الوالد في موعد 

ال يتجاوز اجازة 
النصف األول من 

 الفصل الدراسي

اهمات  المس
  الطوعية

ة  يمكن طلب مساهم
طوعية للوجبات الخفيفة 

  ما إلى ذلك.و

ة  يمكن طلب مساهم
طوعية للوجبات 
الخفيفة وما إلى 

 ذلك.

ة  يمكن طلب مساهم
طوعية للوجبات 
الخفيفة وما إلى 

 ذلك.

ة  يمكن طلب مساهم
طوعية للوجبات 
الخفيفة وما إلى 

 ذلك.

تطبيقه ولكن  يمكن تطبيقه. ال يجب  رسوم استهالكية
تقديم خيار أو  يجب

 حل بديل

تطبيقه ولكن  يمكن
تقديم خيار أو  يجب

 حل بديل.

تطبيقه ولكن  يمكن
تقديم خيار أو  يجب

 حل بديل.

* يمكن أن تشمل المواد االستهالكية كريم الشمس والحفاضات والوجبات الخفيفة والوجبات والرحالت والرسوم الدراسية 
مات عدم تضمين تكاليف التشغيل التجارية العامة يجب على مقدمي الخد المتخصصة والزي المدرسي واألنشطة الغير دراسية.
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