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 مقدمة  .1
 

ھناك الكثیر من األشیاء التي ینبغي دراستھا وتذكر أن   یمكن أن یكون من الصعب على الوالدین العثور على رعایة جیدة لألطفال.
  تسأل عنھا عند زیارة مقدم رعایة الطفل.

یمنحك ھذا الدلیل نقاط یجب دراستھا حتى تفھم كیف یمكنك الوصول إلى استحقاق التعلیم المبكر المجاني لطفلك وما یجب علیك معرفتھ  
سنستخدم كلمة "مقدم رعایة الطفل" في باقي ھذا الدلیل للداللة على دور  قبل القید في حضانة أو ریاض أطفال أو لدى مربي أطفال.

 األطفال أو مربي األطفال.الحضانة أو ریاض 
 

 ؟:(FEEEما ھو استحقاق التعلیم المبكر المجاني (

ھو تمویل توفره حكومة المملكة المتحدة لجمیع األطفال المستحقین ألننا نرید أن یتلقى األطفال تعلیماً جیداً في دور الحضانة  •
  حتى یحظوا بأفضل بدایة في الحیاة.

سیحصل   الحصول على ساعات استحقاق مجانیة إذا كان آباؤھم یحصلون على مزایا معینة.یمكن لألطفال في سن سنتین   •
ساعة في األسبوع   15ساعة استحقاق مجانیة على مدار العام، عادة ما یكون لدیھم   570ھؤالء األطفال على ما یصل إلى  

  لفصول المدرسیة.إلى ثالثة فصول دراسیة وھي نفسھا ا 38تنقسم األسابیع الـ  أسبوًعا. 38لمدة 

یلي  • الذي  الدراسي  الفصل  من  ابتداء  مجانیة  استحقاق  ساعات  الحصول على  سنوات  لألطفال في سن ثالث وأربع  یمكن 
سیحصل األطفال على ما یصل إلى  بلوغھم سن الثالثة حتى ذھابھم إلى المدرسة، ویسمى ھذا االستحقاق المجاني الشامل.

تنقسم األسابیع   أسبوًعا. 38ساعة في األسبوع لمدة   15ر العام، وعادة ما یكون لدیھم ساعة استحقاق مجانیة على مدا  570
  إلى ثالثة فصول دراسیة وھي نفسھا الفصول المدرسیة. 38الـ 

ساعة إضافیة، وغالبًا ما یسمى    15، وھو  (EFEویمكن للكثیر من اآلباء العاملین الحصول على االستحقاق المجاني الممتد ( •
أسبوًعا    38ساعة في األسبوع لمدة    30ھذا ألن األطفال یمكنھم الحصول على ما یصل إلى   ساعة ".  30ال  عرض“ھذا  

 ساعة استحقاق مجانیة في العام.  1140مما یعني اجمالي 

ي تبدأ الفصول الدراسیة ف ساعة) في بدایة أبریل وتنتھي في نھایة مارس من العام التالي.  570(أو    38وتبدأ األسابیع الـ   •
أبریل مع الفصل الدراسي الصیفي، ثم في سبتمبر للفصل الدراسي الخریفي وتنتھي في نھایة الفصل الدراسي الربیعي (ینایر  

 إلى مارس).
 
 

 اختیار رعایة الطفل المناسبة لك ولطفلك  .2
 

 التالي لمعرفة المزید من المعلومات عن األنواع المختلفة لرعایة األطفال، یرجى النقر على الرابط 
  childcare-choosing-steps-https://www.familyandchildcaretrust.org/fiveیتضمن قائمة باألسئلة  الذي

 :Types of childcare  Find a childcare providerالمفیدة للنظر فیھا عند البحث عن رعایة الطفل، أو یرجى زیارة:
.Essex County Council - 

 Childcareرعایة األطفال وكیفیة التقدیم فیھا على موقع:  یمكنك العثور على معلومات عن جمیع إمكانیات الدعم الحكومي لو
. Choices) كما توجد معلومات لآلباء واألمھات على صفحة خدمة المعلومات األسریةFIS  على الموقع اإللكتروني الرئیسي (

  ECC(  Essex County Council -Family Information Serviceللرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة (

) SENDیقع على عاتق جمیع مقدمي خدمات السنوات المبكرة واجب دعم األطفال ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة واإلعاقات (
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافیة للعثور على المكان الصحیح لطفلك  تزویدك بمعلومات حول كیفیة قیامھم بذلك.وسیتمكنون من 

  kearly.years@essex.gov.uإلكتروني إلى مع إدارة ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة واإلعاقات، فیمكنك إرسال برید 
 . وسیقوم أحد الموظفین بدعمك في بحثك عن رعایة الطفل

 یمكن لجمیع مقدمي رعایة الطفل المطالبة باالستحقاق المجاني إذا: 
 

) كمقدم خدمات السنوات المبكرة، أو كانوا حضانة مدرسیة.  وفي ھذه الحالة سیتم Ofstedكانوا مسجلین لدى أوفستید ( •
 تسجیلھم كجزء من المدرسة 

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
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
mailto:early.years@essex.gov.uk
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ین من أوفستید على تقدیر جید أو ممتاز أو مطلوب التحسین، لتقدیم االستحقاق المجاني لألطفال في سن ثالث  كانوا حاصل •
 وأربع سنوات 

 كانوا حاصلین من أوفستید على تقدیر جید أو ممتاز أو مطلوب التحسین، لتقدیم االستحقاق المجاني لألطفال في سن سنتین •

 مع مجلس مقاطعة إسكس  كان لدیھم عقد تمویل مجاني لالستحقاق •

 
إذا كان مربي األطفال جزًءا من وكالة مربیي األطفال، فیمكنھ أیضا المطالبة بتمویل االستحقاق المجاني إذا كانت الوكالة أو مربي 

 األطفال لدیھم عقد تمویل مع إسكس. 
ولكن إذا لم یحصلوا على تقدیر جید   ستید لھم.یمكن لمقدمي رعایة الطفل المسجلین حدیثًا تقدیم االستحقاق المجاني قبل أول فحص أوف

 أو ممتاز في أول فحص أوفستید لھم، فلن یتمكنوا من تقدیم االستحقاق المجاني لألطفال في سن سنتین.
  یجب على مجلس مقاطعة إسكس التأكد من أن جمیع مقدمي رعایة الطفل الذین یطالبون بساعات استحقاق مجانیة :

 
 ) بالكاملEYFSتأسیس السنوات األولى (یقدمون مرحلة  •
یحتفظون بسجالت حول األطفال الذین یتلقون االستحقاق المجاني لدیھم ویتیحون المعلومات للسلطة المحلیة وأوفستید إذا  •

 طلبوا رؤیتھا
 
 

 استیفاء الشروط  .3
 

 تمویل االستحقاق المجاني لألطفال في عمر سنتین
إن ذلك ال یمنحك وقتا لنفسك  في جمیع أنحاء إسكس رعایة األطفال ألطفالھم في سن الثانیة.حالیا یستخدم آالف اآلباء واألمھات 

  فحسب، بل یمكن طفلك أیًضا من اللعب والتعلم واالستمتاع مع أطفال آخرین.
البالغ من العمر عامین إذا كنت تحصل على مزایا معینة أو إذا است وفیت معاییراً یمكنك الحصول على االستحقاق المجاني لطفلك 

  إضافیة.
التالي   الرابط  على  النقر  یرجى  المعلومات،  من  costs/free-childcare-with-https://www.gov.uk/help-لمزید 

 olds-2year-childcare 
 

) التابعة لوزارة التعلیم للتحقق من استیفاء األطفال لمعاییر األھلیة بناًء على  ECSیستخدم مجلس مقاطعة إسكس خدمة فحص األھلیة (
 المزایا التي یتلقاھا والداھم (بما في ذلك االئتمان الشامل).

یمكن لألطفال في سن سنتین المستوفین للشروط الحصول إلى استحقاقھم المجاني ابتداء من الفصل الدراسي الذي یلي بلوغھم سن  
 الثانیة، انظر أدناه:

  الحصول على االستحقاق المجاني إذا كان عید میالدھم بین 
  سبتمبر بعد عید میالدھم الثاني 1   أغسطس   31 –أبریل  1
 ینایر بعد عید میالدھم الثاني  1 دیسمبر  31 -سبتمبر  1
 أبریل بعد عید میالدھم الثاني  1  مارس 31 –ینایر  1

 
إذا انطبقت علیك الشروط وترغب في مناقشة ھذا األمر مع مسئول، فیمكنك االتصال بمركز خدمة رعایة الطفل واألسرة في إسكس  

لمزید من التفاصیل عن مركز العائلة المحلي، یرجى النقر على الرابط التالي  لمنطقتك.
https://essexfamilywellbeing.co.uk/ 

 
 للتسجیل للحصول على تمویل الطفل عمر سنتان، یجب علیك التقدم بطلب عبر اإلنترنت وستحتاج إلى: 

 
 تأمین الوطني الخاص بك رقم ال ●
وتسجیل الدخول باستخدام عنوان بریدك اإللكتروني    Logon -Essex Education Portal الدخول إلى الموقع  ●

 تدخل إلى الموقع ألول مرة، فیرجى النقر على "تسجیل" واتباع اإلرشادات الموجودة  إذا كنت .وكلمة المرور

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/
https://educationportal.essex.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/Account/Login?ReturnUrl=/CitizenPortal_LIVE/
https://educationportal.essex.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/Account/Login?ReturnUrl=/CitizenPortal_LIVE/
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إذا لم یكن لدیك اتصال باألنترنت أو إذا كنت تحتاج الدعم لملء النموذج عبر اإلنترنت، فیمكنك الحصول على الدعم من الجھات  

 التالیة: 

 كیفیة االتصال بھمانظر أعاله للحصول على تفاصیل  –المركز العائلي  •
 Early.Years@essex.gov.uk اإللكتروني:البرید  •
  التحدث إلى مقدم رعایة الطفل أو الزائر الصحي أو األخصائي االجتماعي الخاص بك •

ستحصل على رقم مرجعي یمكنك بعد ذلك أخذه إلى مقدم رعایة عندما تمأل النموذج عبر اإلنترنت، ویتم اجتیاز فحوصات األھلیة،  
علیك إظھار شھادة میالد طفلك ورقم التأمین الوطني الخاص بك وأوراق أخرى إذا كنت   ساعة مجانیة.  15الطفل للحصول على  

 مؤھال بناء على معاییر إضافیة.

 

 ساعة في األسبوع الشامل  15برنامج ال   - تمویل االستحقاق المجاني لألطفال في سن ثالث سنوات وأربع سنوات 

ساعة في األسبوع المجاني (أثناء الفصل الدراسي)، ابتداء   15سنوات الحصول على برنامج ال   4و  3یحق لجمیع األطفال في سن  
 من الفصل الدراسي الذي یلي عید میالدھم الثالث ، انظر أدناه: 

  االستحقاق المجانيیحق لھم الحصول على  إذا كان عید میالدھم بین 
 سبتمبر بعد عید میالدھم الثالث 1   أغسطس   31 –أبریل  1
 ینایر بعد عید میالدھم الثالث  1 دیسمبر  31 -سبتمبر  1
 أبریل بعد عید میالدھم الثالث  1  مارس 31 –ینایر  1

 

  وقد حددت وزارة التعلیم ھذه التواریخ وال یمكن تغییرھا.
إلى أحد مقدمي رعایة الطفل، فقد یتمكن مقدم الرعایة من المطالبة باالستحقاق المجاني.  لذلك راجع معھ  إذا كان طفلك یذھب بالفعل  

  لمعرفة كیفیة حصول طفلك على ساعات االستحقاق الممولة.
والقیام تسجیل إذا لم یكن طفلك یذھب حالیا إلى أحد مقدمي رعایة الطفل، فعلیك البحث عن مقدم رعایة یقدم أماكن استحقاق مجانیة  

  طفلك لدیھ.
  

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

 fis@essex.gov.uk  علىأو یمكنك االتصال بخدمة المعلومات العائلیة عبر البرید اإللكتروني 

 Essex Child and Family  التالي:أو یمكنك زیارة مركز األسرة.  یمكنك العثور على أقرب مركز لك بالنقر على الرابط  
Wellbeing Service أو أخصائي اجتماعي مخصص. 

 
 ) EFEاالستحقاق المجاني الممتد ( - تمویل االستحقاق المجاني لألطفال في سن ثالث سنوات وأربع سنوات 

 Childcareیمكنك التحقق من أھلیتك باستخدام اإلنترنت  كون بعض األطفال مؤھلین للحصول على االستحقاق المجاني الممتد.سی
  GOV.UK -calculator  .علیك النظر في جمیع قبل االشتراك في االستحقاق الممتد، یجب  وملء طلب عبر اإلنترنت

من الممكن أن یتأثر بند رعایة الطفل في اإلعفاء الضریبي للعمل الخاص بك حیث من   الخیارات للتأكد من اختیار أنسب باقة لك.

 المرجح أنك تدفع مقابل رعایة أطفال أقل.
 

ي الممتد قبل بدایة الفصل الدراسي إذا كنت مستوف للشروط، فیجب علیك التأكد من التقدم بطلب للحصول على االستحقاق المجان
إذا تقدمت بطلب للحصول على الرمز الخاص بك بعد بدایة الفصل الدراسي  برجاء مالحظة ما یلي:  الذي ترید أن یبدأ فیھ التمویل.

ستتمكن فقط من  ك لذل الذي ترید أن یبدأ فیھا التمویل، فلن یتمكن مقدم الرعایة الخاص بك من المطالبة باالستحقاق المجاني الممتد.
  ھذا الفصل الدراسي.في  ساعة 15االستحقاق الشامل لمدة  علىالحصول 

 
عند االنتھاء من طلبك وإنشاء حساب، ستحصل على رمز األھلیة ألخذه إلى مقدم رعایة الطفل الذي سیتحقق من الرمز على بوابة  

 ستحتاج أیًضا إلى إظھار شھادة میالد طفلك.  الساعات الممتدة. إذا أُجیز الرمز عبر جمیع الفحوصات، فیمكنك حجز السنوات األولى.

mailto:Early.Years@essex.gov.uk
mailto:Early.Years@essex.gov.uk
mailto:Early.Years@essex.gov.uk
https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
mailto:fis@essex.gov.uk
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://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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 ) EYPPقسط الطالب للسنوات األولى (

قد یكون األطفال البالغون من العمر ثالث وأربع سنوات الذین یحصلون على االستحقاق المجاني مؤھلین لالستفادة من قسط الطالب  
جنیھ إسترلیني في السنة، والذي    302للسنوات األولى لمقدم رعایة الطفل ما یصل إلى  یمنح برنامج قسط الطالب   للسنوات األولى.

 یمكنھ استخدامھم لتوفیر موارد لدعم طفلك. 
یمكنك القیام بذلك في نفس الوقت الذي   سیطلب منك مقدم رعایة الطفل ملء استمارة حتى یتمكن من المطالبة بھذا التمویل اإلضافي.

 قیة الوالد/مقدم الرعایة عند االشتراك. تمأل فیھ نموذج اتفا 
ویمكن لمقدم الرعایة بعد ذلك استخدام التمویل اإلضافي  سوف یتحدث معك مقدم رعایة الطفل عما یحتاجھ طفلك لیساعده على التعلم.

 للتأكد من حصولھ على الدعم الذي یحتاجھ.
 
 

 تمویل أماكن في استحقاق التعلیم المبكر المجاني  .4
 

للمطالبة بالتمویل یقوم مقدم رعایة الطفل بإدخال تفاصیل طفلك على نموذج عبر اإلنترنت في أوقات محددة من كل فصل دراسي،  
األطفال. العملیة عد  ھذه  ھذه  وتسمى  المجلس  یستخدم  االستمارة.   في  لدیھ  طفل  كل  بھا عن  یطالب  التي  الساعات  ویضیف عدد 
  لذي سیدفع لمقدم رعایة الطفل عن ھذا الفصل الدراسي.المعلومات لتحدید مبلغ التمویل ا

یقوم بعض مقدمي الخدمات باستخدام التمویل   أسبوًعا في السنة المالیة الواحدة.  38ساعة استحقاق مجانیة  لمدة    570یمكن المطالبة ب
إذا قام مقدم   رعایة الطفل على مدار العام.أسبوًعا من العام، وھو ما یمكن أن یكون مفیدًا إذا كنت بحاجة إلى    38على فترة أكثر من  

أسبوًعا، فسیطالب بالعدد الكامل للساعات المسموح بھا لكل فصل   38رعایة الطفل باستخدام استحقاقك المجاني على فترة أكثر من  
ى نموذج اتفاقیة  أسبوًعا، فسیضیف مقدم الرعایة الخاص بك ملحوظة عل  50إذا كنت تحصل على استحقاقك الكامل على مدى   دراسي.

ساعة على    570ساعة في األسبوع عن عدد األسابیع المسموح بھا لكل فصل دراسي، وھذا یصل إلى    15الوالدین تفید بأنھ یطالب ب  
  مدار عام كامل.

 
 
 
 

 یتم دفع تمویل استحقاق التعلیم المبكر المجاني في الحاالت التالیة:

 األطفال المسجلین لدى مقدم رعایة الطفل في یوم عد األطفال.إذا كان طفلك مدرجا في نموذج عد  •

أو إذا كان طفلك مدرًجا في عد األطفال ولكنھ كان مریضا أو غائبا في ذلك األسبوع ولكنھ سیعود إلى مقدم رعایة الطفل   •
 عندما یتحسن.

لم یكن قد تلقى أي تمویل استحقاق مجاني لدى أي مقدم   إذا بدأ طفلك بعد تاریخ العد، فیمكن لمقدم الرعایة تقدیم مطالبة متأخرة عنھ إذا
 رعایة أطفال آخر في إسكس خالل الفصل الدراسي. 

 

ویُدفع لجمیع مقدمي خدمات رعایة الطفل معدل محدد للساعة لتمویل الطفل البالغ من العمر سنتان ومعدل محدد للساعة لتمویل الطفل 
تنشر المعدالت لعدم وجود قیمة نقدیة یدفعھا الوالدان حیث ینبغي أن تكون الساعات الممولة مجانیة  وال   سنوات.  4و    3البالغ من العمر  
  في نقطة التسلیم.

بنس إضافیة في الساعة لألطفال الذین یعیشون في منطقة ذات    30بنس أو    20بنس أو    10وقد یحصل مقدمو الرعایة أیضاً على  
  سكن منخفض التكلفة.

سنوات ، وھو ما یعادل   4و    3ا على قسط الطالب للسنوات األولى لألطفال المستوفین الشروط البالغین من العمر  وقد یحصلون أیضً 
 بنًسا إضافیًا في الساعة لكل ساعة مدفوعة من تمویل االستحقاق المجاني الشامل. 53

 
تلبیة أي إذا كان لدى طفلك احتیاجات إضافیة فیمكن لمقدم رعایة الطفل تقدیم طلب للحصول ع  لمساعدتھ على  لى تمویل اإلدماج 

یجب على مقدم الخدمة الحصول على المساعدة من أخصائي الصحة أو التعلیم مثل الزائر الصحي أو   احتیاجات إضافیة لدى طفلك.
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على منحة  یجب علیھم بعد ذلك تقدیم طلب إلى مجلس مقاطعة إسكس للحصول   شریك اإلدماج إلثبات الحاجة إلى التمویل اإلضافي.
  اإلدماج.

 

 النقاط الواجب دراستھا  .5
 
یمكن الحصول على االستحقاق المجاني بطرق مختلفة، والحد األقصى لعدد الساعات الممولة التي یمكن استخدامھا في یوم واحد ھو  

 : یمكن لمقدمي رعایة األطفال ساعات. 10
 

  مساءً  12صباًحا إلى  9االستحقاق المجانیة، على سبیل المثال من تحدید الفترة كل یوم التي یقدمون فیھا ساعات  •
 ساعات مثال.  6الحصول على الحد األقصى لعدد ساعات االستحقاق المجانیة التي یمكن المطالبة بھا في أي یوم واحد،  •
 متاًحا قد تكون ھذه األماكن محدودة لذلك تحقق لمعرفة ما إذا كان  –تقدیم مكان ممول فقط  •

 

من المھم أن تفھم أن مقدمي رعایة األطفال المختلفین سیكون لدیھم عروض استحقاق مجانیة مختلفة، لذلك فعلیك البحث عن مكان 
سیقدم معظم مقدمو رعایة الطفل استحقاقًات مجانیًة في نفس وقت الفصل الدراسي، ولكن ذلك لیس شیئا مفروضا   یناسب احتیاجاتك.

  كثر.دمھ على مدى أسابیع أعلیھم، وبعضھم سیق
یمكن لساعات االستحقاق المجانیة، سواء االستحقاقات الشاملة أو الممتدة، أن تكون في وقت الغداء حیث یتم استخدام أوقات الغداء  

  لمساعدة األطفال على تعلم أشیاء جدیدة وتطویر مھارات جدیدة.
تكون ھناك رسوم للغداء أو الوجبات الخفیفة، ولكن یجب االتفاق معك على  عندما تتضمن ساعات االستحقاق المجاني وقت الغداء، قد 

إذا كنت ال ترید دفع ھذه الرسوم، فیجب على مقدم رعایة الطفل أن یمنحك خیار إحضار غداء معبأ   أي رسوم للطعام قبل بدء طفلك.
 أو السماح لك بأخذ طفلك إلى المنزل لتناول الغداء.

تحقق لمعرفة   فل أن یتقاضى رسوما إال عن الساعات والخدمات التي ال تشكل جزءا من االستحقاق المجاني.ال یمكن لمقدم رعایة الط
ما إذا كنت بحاجة إلى أخذ ساعات إضافیة للحصول إلى الساعات الممولة.  یجب أن یتم توضیح أي تكالیف سیكون علیك دفعھا في  

یجب على مقدم   .لى موافقتك قبل أن یبدأ طفلك في دار الحضانة وقبل توقیع العقدعقد اتفاقیة الوالد/مقدم الرعایة.  ویجب الحصول ع
رعایة الطفل عدم ربط أي شروط بمكان الطفل الممول فقط، مما یعني أنھ یتعین علیك شراء ساعات إضافیة أو دفع رسوم وقت الغداء  

 ا.أو دفع رسوم التسجیل أو رسوم الزي المدرسي إذا كنت ترید الحصول علیھ
 

 أسبوًعا.  33أسبوًعا لدى مقدم رعایة الطفل الذي تختاره؛ وأقل ما ینبغي أن یقدمھ ھو  38یمكنك الحصول على تمویل لمدة أقل من 
إذا كان مقدم رعایة الطفل یحصل على تمویل ألسابیع أقل، فال یمكنھ فرض رسوم علیك لساعات إضافیة إذا كان طفلك یحصل على 

  األسبوع.ساعة أو أقل في  15
 أسبوًعا، فال یمكنك استخدام بقیة األسابیع في أي مكان آخر.  38إذا اخترت استخدام مقدم رعایة الطفل الذي یكون مفتوحا ألقل من  

 بالكامل، فمن األفضل اختیار مقدم رعایة الطفل الذي یمكنھ تقدیم ھذا.  38إذا كنت بحاجة إلى األسابیع الـ 
 

ولكن علیك أن تفھم   الطفل یقدمون ما یسمى "العرض الممتد "، حیث یتم تمدید التمویل لتغطیة فترات العطالت. بعض مقدمي رعایة  
أن الحد األقصى للساعات لكل فصل دراسي الذي یمكنك المطالبة بھ ال یتغیر.  إن العدد اإلجمالي للساعات التي یمكن المطالبة بھا في  

أسبوًعا من السنة ، فستحصل على ساعات أقل على مدى    50الخاص بك التمویل على مدى    إذا قدم مقدم الخدمة .570السنة ھو  
  50مثال على تمدید االستحقاق على    -  4أسابیع أكثر، ولكن اجمالي عدد الساعات التي یحق لك سیبقى دائما كما ھو.  انظر القسم  

 أسبوًعا.
م الرعایة معك.  ھذا النموذج یحدد كتابة ساعات وأیام االستحقاق المجاني  یجب على مقدم رعایة الطفل ملء نموذج اتفاقیة الوالد/مقد

لیس علیك المطالبة بجمیع   یجب أال یزید ھذا عن عدد الساعات التي یحضرھا طفلك. التي یحصل علیھا طفلك في كل فصل دراسي.
 ساعة كاملة.    30أو  15الساعات إذا كنت ال ترید أن یحضر طفلك لمدة ال 

وھذا یعني أنھم سیطلبون  ت زیادة عدد الساعات بعد یوم عد األطفال، فال یمكن لمقدم رعایة الطفل المطالبة بالساعات اإلضافیة.إذا قرر
الدراسي.  الفصل  نھایة  حتى  اإلضافیة  الساعات  مقابل  الدفع  تقرأ   منك  وأن  التفاصیل  بجمیع  درایة  على  تكون  أن  جدا  المھم  من 

تأكد من معرفتك بأي تكالیف إضافیة، وألي غرض ستُدفع، وموافقتك علیھا   نموذج قبل التوقیع علیھ.المعلومات الموجودة على ال
 قبل أن یبدأ طفلك. 
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تأكد من أن مقدم رعایة الطفل سیضمن الساعات الممولة في كل فصل دراسي، وأن العرض ال یتغیر بحسب عمر الطفل أو إذا كانت  
 ھناك حاجة إلى الساعات الممتدة. 

نقلت طفلك إلى أحد مقدمي الرعایة اآلخرین خالل الفصل الدراسي، بعد إجراء عد األطفال، فلن یتمكن مقدم الرعایة الجدید من إذا  
  المطالبة بتمویل االستحقاق المجاني من مجلس مقاطعة إسیكس.  لذلك، قد تضطر إلى دفع رسوم بقیة المدة لمقدم الرعایة الجدید.

یطلب مجلس مقاطعة إسكس من مقدم الرعایة األصلي نقل التمویل غیر المستخدم في الفصل الدراسي إلى مقدم  في ھذه الحاالت قد  
 الرعایة الجدید، ولكن ھذا لیس جزًءا من اتفاقھم التعاقدي ولذلك نحن لن نكون قادرین على اإلصرار على نقل التمویل.

ر وقد یفرض رسوًما إذا لم تخطره في الموعد المطلوب بأن طفلك سیغادر.   أیًضا قد یكون لدى مقدم الرعایة األصلي شرط فترة إخطا 
 یرجى التحقق من ذلك قبل اتخاذ قرارك. 
  یجب أن توضح أي فواتیر تصلك ما یلي:

ساعة الخاصة بمكان طفلك الممول مجانًا تماًما، ویجب أال تكون ھناك قیمة نقدیة  30أو    15أنك تلقیت بالكاملذ اجمالي ال   •
 المجانیة. 30أو   15مرتبطة بالساعات ال 

یجب على  یمكن تحمیلك بالساعات والخدمات اإلضافیة مثل الوجبات أو الساعات المضافة إلى الساعات المجانیة الممولة. •
مقدم الخدمة أن یخبرك عن ھذه الساعات والخدمات اإلضافیة قبل أن تشغل المكان حیث أنك ستوافق علیھا من خالل توقیع 

 وذج اتفاقیة الوالد/مقدم الرعایة.نم
  یجب تسجیل الرسوم الخاصة بأي ساعات و/أو خدمات إضافیة بوضوح. •

 
 یُرجى االنتباه إلى: 

ال یمكن   األسعار التي یتقاضاھا مقدم رعایة الطفل للساعات إضافیة خارج االستحقاق المجاني ھي مسألة خاصة بینك وبینھم. •
 األعمال التجاریة الخاصة لمقدمي الرعایة.للسلطات المحلیة التدخل في 

ولكن یجب على مقدم الرعایة أن یخبرك أنھ تقدم  إذا كان طفلك یحصل على االستحقاق المجاني فقط، فلن تحتاج إلى فاتورة. •
 بطلب للحصول على التمویل ویجب أن یتأكد من أنك قمت بملء نموذج اتفاقیة الوالد/مقدم الرعایة.

لمقدمي رعایة الطفل فرض رسم إیداع لحجز مكان االستحقاق المجاني لألطفال في سن ثالث وأربع سنوات، ولكن لیس لألطفال یمكن  
یجب  یمكن أن یصل رسم اإلیداع إلى قیمة تكلفة أسبوع واحد تغطي عدد الساعات التي ترید الحصول علیھا. المؤھلین في سن سنتین.

 إلیك رسم اإلیداع عندما یبدأ طفلك أو في موعد ال یتجاوز عطلة نصف الفصل الدراسي التالي.على مقدم رعایة الطفل أن یعید 
یمكن لمقدم الرعایة المطالبة باالستحقاق المجاني لمدة یوم واحد لكل فصل دراسي عندما یكون مفتوًحا دون حضور أي أطفال حتى 

ك تعرف أنك ستفقد یوًما واحدًا من االستحقاق المجاني لكل فصل دراسي  یجب علیھم التأكد من أن یتمكن من القیام بتدریب الموظفین.
  أسابیع قبل أي إغالق مخطط. 6یجب أیًضا إخطارك   قبل توقیع نموذج اتفاقیة الوالد/مقدم الرعایة.

والد/مقدم الرعایة إذا  إذا كان طفلك یحضر في یوم عطلة رسمیة، فیجب على مقدم الرعایة أن یخبرك قبل التوقیع على نموذج اتفاقیة ال
كان المرفق مغلقا أثناء العطالت الرسمیة.  لن یحصل طفلك على استحقاقھ الكامل عندما تكون ھناك عطالت رسمیة في األسابیع  

  الممولة.
خالل  سیستمر مقدم رعایة الطفل في الحصول على التمویل إذا غاب الطفل لفترة قصیرة، أو إذا أخذت عطلة أو كان الطفل مریًضا 

 الفصل الدراسي. 
 

ولكن  یمكن استخدام التمویل لألطفال في سن ثالث وأربع سنوات مع اثنین أو أكثر من مقدمي رعایة الطفل إذا كنت تحتاج إلى ذلك.
قد یكون لدى بعض مقدمي رعایة الطفل سیاسة مزود وحید حیث   ال یمكنك الذھاب إال إلى اثنین من مقدمي الرعایة في یوم واحد.

 یكون علیك أخذ جمیع استحقاقاتك معھم ولن یسمحوا بتقسیم التمویل.
اتفاقیة الوالد/مقدم الرعایة الذي توقعھ في بدایة كل فصل   التمویل، فسیتعین علیك النص على ذلك في نموذج  إذا كنت تنوي تقسیم 

 المطالبة بأكثر من استحقاقك الكلي لكل منھما.   ولن یمكنك  دراسي ، مع تحدید عدد الساعات التي ستستخدمھا لدى كل مقدم رعایة طفل.
إذا قام مقدم   یقدم لنا مقدم رعایة الطفل تفاصیل الساعات التي یقضیھا طفلك معھم وسنقوم بالتحقق حتى یمكن إیقاف أي مطالبات زائدة.

 الرعایة بمطالبات زائدة فسیتعین علیك دفع أي ساعات ال یغطیھا االستحقاق المجاني.
فلك یحصل على االستحقاق المجاني الخاص باألطفال في عمر عامین فسیمكنھ الحصول على تمویل األطفال البالغین عامین  إذا كان ط

 لدى واحد فقط من مقدمي رعایة السنوات المبكرة.   
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طفل إلى فصل االستقبال،  ھذا ألنھ عندما یذھب ال ال یمكنك تقسیم التمویل بین مقدم رعایة الطفل وفصل االستقبال (الحضانة) في مدرسة.
 یتم دفع جمیع التمویل لتعلیمھ المبكر في میزانیة المدرسة ولن یتمكن مقدم رعایة الطفل من المطالبة بھ.

إذا كان من المقرر أن یبدأ طفلك في فصل االستقبال، فلن تتمكن من الحصول على أي ساعات استحقاق مجانیة لألیام أو األسابیع في  
  اسي الخریفي قبل أن یبدأ طفلك المدرسة بالفعل.بدایة الفصل الدر

 

إذا تم إخبارك بذلك فنرجو إخطارنا   ال یُسمح للمدارس أن تفرض علیك حضور حضانتھا إذا كنت ترید مكانا في المدرسة بعد ذلك.
 حتى نتمكن من اتخاذ اإلجراء الالزم.

إذا كان مقدم خدمات رعایة الطفل الخاص بك ینوي اإلغالق خالل أحد الفصول الدراسیة وتحتاج إلى إیجاد بدیل، فیرجى االتصال  
رعایة آخر فقد یتمكن بمجرد اعثورك على مقدم  fis@essex.gov.uk . على  اإللكتروني  بخدمة المعلومات العائلیة عبر البرید  

 من تقدیم مطالبة متأخرة للحصول على االستحقاق المجاني لطفلك لبقیة الفصل الدراسي. 
إذا انتقلت للعیش في إسكس من سلطة محلیة أخرى خالل الفصل الدراسي، فسنسمح لمقدم رعایة الطفل بالمطالبة باستحقاق أي طفل  

 سیكون بمقدورھم تقدیم "مطالبة متأخرة" عن االستحقاق المتبقي لتلك المدة.  ال یحصل بالفعل على استحقاق مجاني في إسكس.
 

mailto:fis@essex.gov.uk
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