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1. Giriş 
 
Ebeveynler için çocuklarına kaliteli çocuk bakım hizmeti sunmak zor olabilir. Bir çocuk bakım 
hizmeti sağlayıcısını ziyaret ettiğinizde dikkat etmeniz ve sormanız gereken birçok şey vardır.  
Bu kılavuz, çocuğunuz için fonlanan erken eğitim yardımına nasıl erişebileceğinize ve bir 
kreş, anaokulu veya çocuk bakım merkezine kayıt yaptırmadan önce bilmeniz gerekenlere 
dair önemli noktaları size sunacaktır. Bu kılavuzun tamamında "çocuk bakım hizmeti 
sağlayıcısı" sözcüğünü kreş, anaokulu veya çocuk bakım merkezi anlamında kullanacağız. 
 
Fonlanan Erken Eğitim Yardımı (Funded Early Education Entitlement, FEEE) nedir? 

• Birleşik Krallık Hükümeti tarafından tüm uygun çocuklara sağlanan bir fondur çünkü 
hüküm çocukların hayata en iyi şekilde başlamaları için iyi bir anaokulu eğitimi 
almalarını istemektedir.  

• İki yaşındaki bazı çocuklar, ebeveynleri belirli yardımlar alıyorsa, fonlanan saatlere hak 
kazanabilirler. Bu çocuklar yılda 570 saat kadar fonlanan saat yardımı alacaklardır, bu 
genelde 38 hafta boyunca 15 saate karşılık gelecektir. 38 hafta, okul dönemleriyle aynı 
üç döneme ayrılmıştır.  

• Üç ve dört yaşındakilerin tümü, üç yaşını doldurduktan sonra okula gidene kadar okul 
döneminden fonlanan yardım alabilir; buna evrensel fonlu yardım denir. Çocuklar yılda 
570 saat kadar fonlanan saat yardımı alacaklardır, bu genelde 38 hafta boyunca 15 
saate karşılık gelecektir. 38 hafta, okul dönemleriyle aynı üç döneme ayrılmıştır.  

• Çalışan birçok ebeveyn, 15 saat daha uzatılmış fonlanan yardım (extended funded 
entitlement, EFE) alabilir, buna genellikle "30 saatlik teklif" denir. Bunun nedeni, 
çocukların 38 hafta boyunca haftada 30 saate kadar, yani yılda toplam 1140 saat 
fonlanan yardım alabilmeleridir. 

• 38 hafta (veya 570 saat) Nisan ayının başında başlar ve bir sonraki yıl Mart ayının 
sonunda biter. Dönemler Nisan ayında Yaz için başlar, ardından Eylül ayında 
Sonbahar için başlar ve Bahar döneminin sonunda (Ocak-Mart) sona erer. 

 
 
2. Siz ve çocuğunuz için doğru çocuk bakım hizmetini seçmek 

 
Farklı çocuk bakım hizmeti türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki 
bağlantıya tıklayın. 
Family and Childcare, çocuk bakım hizmeti ararken göz önünde bulundurulması gereken 
faydalı soruların bir listesini içeren beş adımlı çocuk bakım hizmeti seçimine dayanır; lütfen 
şu adresi ziyaret edin:Bir çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı bulun: Çocuk bakımı türleri - 
Essex County Council. 

Childcare Choices web sitesinde tüm devlet çocuk bakımı desteği ve nasıl başvurulacağı 
hakkında bilgi bulabilirsiniz. Ana ECC web sitesinde Family Information Service (FIS) web 
sayfasında ebeveynler için de bilgiler bulunmaktadır - Family Information Service - Essex County Council: 

Tüm çok bakım hizmeti sağlayıcıları, özel eğitim ihtiyaçları ve engelleri (SEND) olan 
çocukları desteklemekle yükümlüdür ve bunu nasıl yapacakları konusunda size bilgi 
verebileceklerdir. SEND olan çocuğunuz için doğru ortamı bulmak için ek yardıma 

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.essex.gov.uk/family-information-service
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ihtiyacınız varsa, early.years@essex.gov.uk adresine e-posta gönderebilirsiniz ve bir 
görevli çocuk bakım hizmeti aramanızda size destek olacaktır. 
Tüm çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı aşağıdaki özellikleri taşırsa FEEE olduğunu 
söyleyebilir: 
 

• Ofsted'e erken yaştaki çocuklar için sağlayıcı olarak kayıtlıysa veya bir kreşi ise; bu 
durumda okulun bir parçası olarak kayıtlı olacaklardır. 

• fonlanan yardımı üç ve dört yaşındaki çocuklara sunmak için Ofsted'in İyi, Olağanüstü 
veya İyileştirme Gerektiriyor kararına sahip ise; 

• İki yaşındaki çocuklara fonlanan yardımı sunmak için Ofsted'in İyi veya Olağanüstü 
kararına sahip ise; 

• Essex County Council ile bir FEEE sözleşmesi varsa. 
 

Bir çocuk bakıcısı bir Çocuk Bakıcısı Ajansının parçasıysa, Ajans veya Çocuk bakıcısının 
Essex ile bir finansman sözleşmesi varsa, yine de FEEE olabilirler. 
Yeni kayıtlı çocuk bakım hizmeti sağlayıcıları, ilk Ofsted denetimlerinden önce FEEE'yi 
sunabilir. Ancak, ilk Ofsted teftişlerinde İyi veya Olağanüstü bir karar almazlarsa, iki yaşındaki 
çocuklara FEEE teklif edemeyeceklerdir. 
Essex County Council, FEEE saatleri sunan tüm çocuk bakımı sağlayıcılarının şu 
özelliklerde olduğundan emin olmalıdır:  
 

•  Early Years Foundation Stage (EYFS) müfredatının tamamını sunmak 
• FEEE alan çocukların kayıtlarını tutmak ve bilgileri Yerel Otoriteye ve eğer görmek 

isterlerse Ofsted'e sunmak 
 
 
3. Uygunluk 

 
İyi Yaşında Fonlanan Erken Eğitim Yardımı 
Essex'teki binlerce ebeveyn, 2 yaşındaki çocukları için zaten çocuk bakımı hizmeti alıyor. 
Size sadece kendinize zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda çocuğunuz diğer 
çocuklarla oynayabilir, öğrenebilir ve eğlenebilir.  
Belirli yardımlar alıyorsanız veya ek kriterleri karşılarsanız, iki yaşındaki çocuğunuz için FEEE 
alabilirsiniz.  
Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın 2 yaşındakiler için çocuk bakım 
masrafları konusunda yardım  

 
Essex County Council, çocukların ebeveynlerinin (Universal Credit dahil) aldığı yardımlara 
dayalı olarak uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için Eğitim 
Bakanlığı'nın Uygunluk Kontrol Hizmetini (Eligibility Checking Service, ECS) kullanır. 
Nitelikli iki yaşındaki çocuklar, iki yaşına geldikten sonra okul döneminde FEEE'lerine 
erişebilirler, aşağıya bakın: 
Doğum günü şu aralıktaysa FEEE alırlar  
1 Nisan – 31 Ağustos    1 Eylül 2. doğum günlerinden sonra 

mailto:early.years@essex.gov.uk
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
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1 Eylül - 31 Aralık 1 Ocak; 2. doğum günlerinden sonra 
1 Ocak – 31 Mart  1 Nisan; 2. doğum günlerinden sonra 
 
Uygunluğu karşılıyorsanız ve bunu biriyle konuşmak istiyorsanız, bölgenizdeki Essex Child 
and Family Well-being hizmeti Aile Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Yerel Aile Merkeziniz 
hakkında bilgileri Essex Family Wellbeing bölümünde bulabilirsiniz 
 
2 yaşında çocuk için fona kaydolmak için çevrimiçi başvurmanız gerekir ve şunlara 
ihtiyacınız olacaktır: 
 

● Ulusal Sigorta numaranız 
● Essex Education Portal - Logon bölümüne gidin ve e-postanızı ve parolanızı 

kullanarak giriş yapın. Portala ilk kez erişiyorsanız, lütfen Register'a tıklayın ve 
sağlanan yönergeleri izleyin. 

 
İnternet erişiminiz yoksa veya çevrimiçi formu doldurarak desteğe ihtiyacınız varsa, 
aşağıdakilerden destek alabilirsiniz: 

• Aile Merkezi (Family Hub) – onlarla nasıl iletişime geçeceğinizle ilgili ayrıntılar için 
yukarıya bakın 

• e-posta Early.Years@essex.gov.uk 
• Çocuk bakımı hizmeti sağlayıcınız, Sağlık Ziyaretçiniz veya Sosyal Görevlinizle 

konuşun  

Çevrimiçi formu doldurduğunuzda ve uygunluk kontrollerini geçtiğinizde, 15 saatlik fonunuzu 
almak için çocuk bakım hizmeti sağlayıcınıza götürebileceğiniz bir referans numarası 
alacaksınız. Sağlayıcıya çocuğunuzun doğum belgesini, Ulusal Sigorta numaranızı ve ek 
kriterler nedeniyle uygunsa diğer kanıtları göstermeniz gerekecektir. 

 

Üç ve Dört Yaşındakiler için FEEE – Evrensel haftada 15 saat 

Tüm 3 ve 4 yaşındakiler, üçüncü yaş günlerini kutladıktan sonraki dönemden itibaren 
evrensel olarak fonlanan haftada 15 saat (dönem-saat) fonu alma hakkına sahiptir, aşağıya 
bakın: 

Doğum günü şu aralıktaysa FEEE alırlar  
1 Nisan – 31 Ağustos    1 Eylül 3. doğum günlerinden sonra 
1 Eylül - 31 Aralık 1 Ocak; 3. doğum günlerinden sonra 
1 Ocak – 31 Mart  1 Nisan; 3. doğum günlerinden sonra 
 

 
Bu tarihler Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir ve değiştirilemez.  
Çocuğunuz zaten bir çocuk bakım hizmeti sağlayıcısına gidiyorsa, bu sağlayıcı FEEE 
sunabilme konusunda nitelikli olabilir, bu nedenle çocuğunuzun fonlanan yardım saatlerine 
nasıl erişebileceğini öğrenmek için onlarla görüşün.  
Çocuğunuz bir çocuk hizmeti sağlayıcısına gitmiyorsa, FEEE yardım kontenjanı sunan bir 
yeri bulmanız ve çocuğunuzu bu kuruma kaydettirmeniz gerekecektir.  

https://essexfamilywellbeing.co.uk/
https://educationportal.essex.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/Account/Login?ReturnUrl=/CitizenPortal_LIVE/
mailto:Early.Years@essex.gov.uk
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Bu bağlantıya tıklayarak Essex'te bir çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı arayabilirsiniz. Bir 
Çocuk Bakım Hizmeti Sağlayıcısı Bulun (essex.gov.uk) 

Veya şu adresten Family Information Service'e ulaşabilirsiniz: fis@essex.gov.uk   

Veya bir Aile Merkezini ziyaret edebilir, bu bağlantıya tıklayarak size en yakın olanı 
bulabilirsiniz: Essex Child and Family Wellbeing Service veya tahsis edilen sosyal hizmet 
uzmanı ile görüşebilirsiniz. 
 
Üç ve Dört Yaşındakiler için FEEE – Uzatılmış Fonlanan Yardım (EFE) 
Bazı çocuklar EFE için nitelikli olacaktır. Online Childcare calculator - GOV.UK  yoluyla 
uygunluğunuzu öğrenebilecek ve online başvuruyu doldurabileceksiniz. Uzatılmış yardıma 
kaydolmadan önce, sizin için en iyi paketi seçtiğinizden emin olmak için tüm seçeneklere 
bakmanız gerekir. Daha az çocuk bakım hizmeti için ödeme yapacağınızdan Working Tax 
Credit çocuk bakımı öğesinin etkilenmesi olasıdır. 
 
Nitelikli görülürseniz, finansmanın başlamasını istediğiniz dönemin başlangıcından önce 
EFE'ye başvurduğunuzdan emin olmanız gerekir. Lütfen unutmayın: Kodunuz için, 
fonlamanın başlamasını istediğiniz dönem başladıktan sonra başvurursanız, sağlayıcınız 
EFE talebinde bulunamayacaktır. İlgili dönem için sadece evrensel 15 saatlik yardımı 
alabileceksiniz.  
 
Başvurunuzu tamamladığınızda ve bir hesap oluşturduğunuzda, ilk yıllar portalındaki kodu 
kontrol edecek olan çocuk bakım sağlayıcınıza götürmeniz için bir uygunluk kodu alacaksınız. 
Kod tüm kontrolleri geçerse, uzatılmış saatlerinizi rezerve edebilirsiniz. Ayrıca çocuğunuzun 
doğum belgesini göstermeniz gerekecektir. 
 
Early Years Pupil Premium (EYPP) 
Yardım alan üç ve dört yaşında çocuklar EYPP için uygun olabilir. EYPP, çocuk bakımı 
sağlayıcısına, çocuğunuzu destekleyecek kaynakları sağlamak için kullanabilecekleri ek 
finansman sağlar. 
Bu ekstra fonu talep edebilmeleri için, çocuk bakım sağlayıcınız sizden Ebeveyn/Bakıcı 
Sözleşmesi formundaki bölümü doldurmanızı isteyecektir. 
Çocuk bakım hizmeti sağlayıcınız, çocuğunuzun öğrenmesine yardımcı olmak için neye 
ihtiyacı olduğu hakkında sizinle konuşacaktır. Daha sonra ihtiyaç duydukları desteği 
aldıklarından emin olmak için ekstra finansmanı kullanabilirler. 
 
 
4. FEEE kontenjanlarının fonlaması 

 

Fon talebinde bulunmak için çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı, çocuğunuzun ayrıntılarını her 
dönem belirli zamanlarda çevrimiçi bir forma koyar, buna kişi sayımı denir. Bakımları altındaki 
her çocuk için talepte bulundukları saat sayısını forma eklerler ve bu bilgi, belediye tarafından 
çocuk bakım hizmeti sağlayıcısının dönem için ödeneceği fon miktarını hesaplamak için 
kullanılır.  

https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
mailto:fis@essex.gov.uk
https://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://www.gov.uk/childcare-calculator
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Bir mali yılda 38 hafta boyunca 570 saatlik FEEE talep edilebilir. Bazı sağlayıcılar, fonun yılın 
38 haftasından fazla kullanılmasına izin verir; bu, tüm yıl boyunca çocuk bakım hizmetine 
ihtiyacınız varsa yararlı olabilir. Bazı sağlayıcılar, fonun yılın 38 haftasından fazla 
kullanılmasına izin verir; bu, tüm yıl boyunca çocuk bakımına ihtiyacınız varsa yararlı olabilir. 
50 haftanın üzerinde tam yardımı alıyorsanız, sağlayıcınız ebeveyn/bakıcı sözleşmesi 
formunuza her dönem izin verilen hafta sayısı için haftada 15 saat talep ettiklerini not eder, 
bu tam bir yıl boyunca 570 saate karşılık gelir.  
 
FEEE şu koşullarda ödenir: 

• Çocuğunuz kişi sayımı formundadır ve çocuk bakım hizmeti  kuruluşunda kişi sayısı 
günü kayıtlıdır. 

• ya da çocuğunuz kişi sayımına dahil edilmiş ancak o hafta hastalanmış ya da 
uzaktaysa, ancak daha iyi olduğunda çocuk bakım sağlayıcısına geri dönecekse. 

Çocuğunuz kişi sayımı tarihinden sonra başlarsa, dönem boyunca başka bir Essex Çocuk 
Bakım Hizmeti Sağlayıcısında finanse edilen yardım saatlerini almadıysa, onlar için geç 
talepte bulunabilir. 
 

Tüm çocuk bakım hizmeti sağlayıcılarına, 2 yıllık finansman için belirli bir saatlik ücret ve 3 
ve 4 yaşındakiler için belirli bir saatlik ücret ödenir. Oranlar, teslimat noktasında ücretsiz 
olması gerektiği için ebeveynler için parasal bir değer olmadığından yayınlanmamaktadır.  
Sağlayıcılar ayrıca, barınmanın düşük maliyetli olduğu bir bölgede yaşayan çocuklar için 
saatte 10p, 20p veya 30p fazladan alabilirler.  
Ayrıca, 3 ve 4 yaşındaki uygun çocuklar için EYPP alabilirler; bu, ödenen evrensel FEEE 
saatlerinin her saati için saat başına ek finansmandır. 
 
Çocuğunuzun ek ihtiyaçları varsa, çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı, çocuğunuzun sahip 
olduğu ekstra ihtiyaçları karşılamalarına yardımcı olmak için katılım fonu için başvurabilir. 
Sağlayıcı, ek finansmanın gerekli olduğunu kanıtlamak için Sağlık Ziyaretçisi veya Katılım 
Partneri gibi bir sağlık veya eğitim uzmanından yardım almalıdır. Daha sonra katılım hibesi 
için Essex County Council başvurması gerekir.  
 

5. Hesaba katılacak hususlar 
 

Fonlu yardım farklı şekillerde alınabilir, bir günde kullanılabilecek fonlu saat sayısı maksimum 
10 saattir. Çocuk bakımı sağlayıcıları şunları yapabilir:: 
 

• FEEE saatlerini sundukları her gün, örneğin sabah 9'dan 12'ye kadar olan süreyi 
belirleyebilir  

• Herhangi bir günde talep edilebilecek maksimum FEEE saatine (6 saat gibi) sahip 
olabilir. 

• Sadece bir FEEE kontenjanı teklif edebilir; bu kontenjanlar sınırlı olabilir, bu nedenle 
müsait olup olmadığını kontrol edin 

 

Farklı çocuk bakımı sağlayıcılarının farklı fonlu yardım teklifleri olacağını anlamak önemlidir, 
bu nedenle ihtiyaçlarınıza uygun bir yer bulmanız gerekir. Çoğu çocuk bakım hizmeti 
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sağlayıcısı FEEE saatlerini okul dönemi ile aynı zamanda sunacak, ancak bu zorunlu değildir 
ve bazıları daha fazla hafta boyunca sunabilecektir.  
Hem evrensel hem de uzatılmış yardımları olan FEEE saatleri, çocukların yeni şeyler 
öğrenmelerine ve yeni beceriler geliştirmelerine yardımcı olmak için öğle yemeği saatlerinin 
kullanıldığı bir öğle yemeği saatini kapsayabilir.  
FEEE saatleri bir öğle yemeği saatini içerdiğinde, öğle yemeği veya atıştırmalıklar için bir 
ücret alınabilir, ancak yiyecek için herhangi bir ücret, çocuğunuz başlamadan önce sizinle 
kararlaştırılmalıdır.  
Çocuk bakımı sağlayıcısı, yalnızca finanse edilen hakkın parçası olmayan saatler ve 
hizmetler için ücret alabilir. Fonlanan saatlere erişmek için ek saatler ayırmanız gerekip 
gerekmediğini kontrol edin.  Ödemeniz gereken tüm masraflar, Ebeveyn/Bakıcı Sözleşmesi 
anlaşmasında açıkça belirtilmelidir ve çocuğunuz tesise başlamadan ve sözleşmeyi 
imzalamadan önce bunları kabul etmelisiniz.. Çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı, fonlanan 
kontenjana özgü herhangi bir koşul eklememelidir; bu, ekstra saatler satın almanız, öğle 
yemeği ücreti ödemeniz, kayıt ücreti ödemeniz veya bunları almak için bir üniforma ücreti 
ödemeniz gerektiği anlamına gelir. 
 
Fonlamayı, seçtiğiniz bir çocuk bakım hizmeti sağlayıcısında 38 haftadan daha kısa bir süre 
için alabilirsiniz; en az teklif etmeleri gereken süre 33 haftadır. 
Çocuk bakımı sağlayıcısı daha az hafta için fon alıyorsa, çocuğunuzun haftada 15 saat veya 
daha az olması durumunda sizden fazladan saatler talep edemez.  
38 haftadan daha az bir süredir açık olan bir çocuk bakım sağlayıcısını kullanmayı 
seçerseniz, geri kalan haftaları başka hiçbir yerde kullanamazsınız. 38 haftanın tümüne 
ihtiyacınız varsa, bunu sunabilecek bir çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı seçmek en iyisidir. 
 
Bazı çocuk bakım hizmeti sağlayıcıları, fonun tatil dönemlerini kapsayacak şekilde uzatıldığı 
'Uzatılmış Teklif' denilen yardıma sahiptir. Ancak dönem başına talep edebileceğiniz 
maksimum saatin değişmediğini anlamalısınız.  Bir yılda talep edilebilecek toplam saat sayısı 
570'dir. Sağlayıcınız yılın 50 haftasından fazla bir süre boyunca finansman sunuyorsa, daha 
fazla hafta boyunca daha az saat alırsınız, ancak hakkınız olan saat sayısı aynı kalır, bkz. 
Bölüm 4 - Yardımın 50 haftaya uzatılması örneği. 
Çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı, çocuğunuzun her dönem aldığı FEEE saatlerinin saatlerini 
ve günlerini yazılı olarak belirten bir Ebeveyn/Bakıcı Sözleşmesi formunu sizinle 
doldurmalıdır. Bu, çocuğunuzun katıldığı saatten fazla olmamalıdır. Çocuğunuzun 15 veya 
30 saatin tamamına katılmasını istemiyorsanız, tüm saatleri talep etmeniz gerekmez.   
Kişi sayımı gününden sonra saatleri artırmaya karar verirseniz, çocuk bakım hizmeti 
sağlayıcısı fazladan saatler için talepte bulunamaz. Bu, dönem sonuna kadar sizden ekstra 
saatler için ödeme yapmanızı isteyecekleri anlamına gelir. İmzalamadan önce tüm 
detaylardan haberdar olmanız ve Ebeveyn/Bakıcı Sözleşmesi formundaki bilgileri 
okumanız önemlidir. Ek masrafları, bunların ne için olduğunu bildiğinizden ve 
çocuğunuz başlamadan önce bunları kabul ettiğinizden emin olun. 
Çocuk bakıcısının her dönem finanse edilen saatleri garanti edip etmeyeceğini ve teklifin 
çocuğun yaşına veya uzatılmış saatlerin gerekip gerekmediğine bağlı olarak değişmediğini 
kontrol edin. 
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Çocuğunuzu dönem boyunca başka bir sağlayıcıya taşırsanız, kişi sayımı gerçekleştikten 
sonra, yeni sağlayıcınız Essex County Council'den FEEE saatleri talep edemez.  Bu nedenle, 
yeni sağlayıcıda dönemin geri kalanı için ücret ödemeniz gerekebilir.  
Bu durumlarda, Essex County Council asıl sağlayıcıdan dönem için kullanılmayan fonu yeni 
sağlayıcıya devretmesini isteyebilir, ancak bu onların sözleşmeye dayalı anlaşmalarının bir 
parçası değildir ve fonu devretmelerinde ısrar edemeyiz. 
Ayrıca, asıl sağlayıcınızın bir ihbar süresi olacaktır ve çocuğunuzun ayrıldığına dair gerekli 
ihbarı onlara vermediyseniz ücret talep edebilir, lütfen kararınızı vermeden önce bunu kontrol 
edin. 
Aldığınız tüm faturalar şunları göstermelidir:  

• Çocuğunuzun 15 veya 30 saatlik fonlu kontenjanını tamamen ücretsiz aldığınızı; 
finanse edilen 15 veya 30 saate herhangi bir parasal değer eklenmemelidir. 

• sizden ücreti alınabilecek ekstra saatler ve hizmetler; örneğin, fonlanan saatlere ek 
olarak, yemekler veya saatler. Sağlayıcı, Ebeveyn/Bakıcı Sözleşmesi formunu 
imzalayarak bunları kabul edeceğiniz için, siz kontenjanı almadan önce bunları size 
bildirmelidir. 

• ekstra saatler ve/veya hizmetler için ücretler açıkça kaydedilmelidir.  
 
Lütfen şunu da unutmayın: 

• Bir çocuk bakım sağlayıcısının FEEE saatleri dışındaki ekstra saatler için 
ücretlendirdiği ücretler, sizinle onlar arasında özel bir meseledir. Yerel Yönetimler, 
sağlayıcıların özel işlerine karışamazlar. 

• Çocuğunuz yalnızca FEEE saatleri için katılıyorsa, faturaya ihtiyacınız yoktur. Ancak 
sağlayıcı, finansman için başvurduğunu size söylemeli ve bir Ebeveyn/Bakıcı 
Sözleşmesi formu doldurduğunuzdan emin olmalıdır. 

Çocuk bakımı sağlayıcıları, üç ve dört yaşındakiler için bir FEEE kontenjanı ayırmak için bir 
depozito talep edebilir, ancak uygun iki yaşındakiler için bu durum geçerli değildir. Depozito, 
almak istediğiniz saat sayısını kapsayan bir haftalık ücrete kadar olabilir. Çocuk bakım 
hizmeti sağlayıcısı, çocuğunuz başladığında veya bir sonraki yarıyıl tatilinden daha geç 
olmamak üzere depozitoyu size geri vermelidir. 
Sağlayıcı, herhangi bir çocuk olmadan açık olduklarında, personel eğitimi yapabilmeleri için 
her dönem bir gün FEEE talep edebilir. Ebeveyn/Bakıcı Sözleşmesi formunuzu imzalamadan 
önce, sağlayıcı, dönem başına finanse edilen bir günlük yardımı kaybedeceğinizi 
bildiğinizden emin olmalıdır. Ayrıca, planlanan herhangi bir kapanış hakkında size 6 hafta 
önceden haber verilmelidir.  
Çocuğunuz resmi tatil olan bir günde okula gidiyorsa, sağlayıcı, resmi tatillerde kapalı olup 
olmadıklarını Ebeveyn/Bakıcı Sözleşmesi formunu imzalamadan önce size bildirmelidir.  
Çocuğunuz, finanse edilen haftalarda resmi tatillerin olduğu durumlarda tam yardım alamaz.  
Bir çocuk kısa bir süre için uzaktaysa, tatile çıkarsanız veya çocuk dönem boyunca 
hastalanırsa, çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı fonu almaya devam eder. 
 
Üç ve dört yaşındakiler için fon, ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa, iki veya daha fazla çocuk bakımı 
sağlayıcısı ile kullanılabilir. Ancak bir günde sadece iki sağlayıcıya gidebilirsiniz. Bazı çocuk 
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bakımı sağlayıcıları, tüm haklarınızı onların tesislerine aktarmanızı gerektiren ve bölünmüş 
finansmana izin vermeyeceği tek bir sağlayıcı politikasına sahip olabilir. 
Finansmanı bölüştürüyorsanız, bunu her dönemin başında imzaladığınız Ebeveyn/Bakıcı 
Sözleşmesi formuna her bir çocuk bakım sağlayıcısında geçireceğiniz saat sayısını belirterek 
yazmanız gerekecektir. Her iki sağlayıcı arasında yardımınızdan fazlasını talep edemezsiniz. 
Çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı, çocuğunuzun yanlarında olduğu saatlerin ayrıntılarını bize 
verir ve ECC, herhangi bir fazla talebi durdurmak için bunu kontrol eder. Fazla yardım 
talebinde bulunurlarsa, finanse edilen yardım kapsamında olmayan tüm saatler için sizin 
ödeme yapmanız gerekecektir. 
Çocuğunuz iki yaş için FEEE alıyorsa, 2 yıllık fonu yalnızca bir erken yaşta çocuklar için 
sağlayıcıda kullanabilir.   
 
Finansmanı bir çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı ve bir okuldaki kabul sınıfı arasında 
bölemezsiniz. Bunun nedeni, bir çocuk kabul sınıfına girdiğinde, erken eğitimi için tüm 
fonların okul bütçesine ödenmesi ve çocuk bakım hizmeti sağlayıcısının bunu talep 
edemeyecek olmasıdır. 
Çocuğunuz bir kabul sınıfına başlayacaksa, sonbahar döneminin başlangıcından önceki 
günler veya haftalar için finanse edilen yardım saatlerine sahip olamazsınız.  
 

Okulların, kendi okullarda bir kontenjan istiyorsanız onların anaokuluna gitmeniz gerektiğini 
söylemelerine izin verilmez. Bu size söylenirse, harekete geçebilmemiz için ECC'yi 
bilgilendirirseniz memnun oluruz. 
Çocuk bakım hizmeti sağlayıcınızın bir dönem boyunca kapanması gerekiyorsa ve başka bir 
tane bulmanız gerekiyorsa, lütfen fis@essex.gov.uk adresinden e-posta ile Family 
Information Service ile iletişime geçin. Başka bir hizmet sağlayıcısı bulduğunuzda, 
çocuğunuzun finanse edilen yardımı için dönemin geri kalanı için geç talepte bulunabilirler. 
Dönem içinde başka bir Yerel Yönetimden Essex'e taşınırsanız, bir çocuk bakım hizmeti 
sağlayıcısının, finanse edilen yardımını Essex'te almayan herhangi bir çocuk için talepte 
bulunmasına izin vereceğiz. Dönemin geri kalan haftaları için FEEE saatleri için "geç talepte" 
bulunabilecekler. 
 

6. Ücretlerin ve Kesintilerin Tablosu 
 
 FEEE'ye erişen 

çocuk Sadece 2 
saat 

FEEE'ye 
erişen çocuk 
Sadece 2 
saat; ek 
saatler için 
ödeme vardır 

FEEE'ye 
erişen çocuk 
Sadece 3 ve 4 
saat 

FEEE'ye 
erişen çocuk 
Sadece 3 ve 4 
saat; ek 
saatler için 
ödeme vardır 

Kayıt Ücreti Alınmamalıdır Alınmamalıdır Alınmamalıdır Alınabilir 
İdari Ücret Alınmamalıdır Alınmamalıdır Alınmamalıdır Alınabilir 
Depozito - 
iade edilebilir 

Alınmamalıdır  
(Essex 
gereksinimi, 

Alınmamalıdır Ebeveynin 
almak istediği 
saat sayısını 

Ebeveynin 
almak istediği 
saat sayısını 

mailto:fis@essex.gov.uk
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(Depozito, 
FEEE'ye 
erişimden önce 
alınırsa, en geç 
ilk yarı dönem 
finansmanı 
başlamadan 
önce ebeveyne 
iade  
edilmelidir) 

FEEE2 mali 
kriterlere göre. 
Depozito, 
ebeveynlerin 
finansmana 
erişmesine engel 
olabilir. 

(Sadece 2 
saatlik 
FEEE'ye göre) 

kapsayan 
maksimum bir 
haftalık ücret 
alınabilir. En 
geç ilk yarıyıl 
tatiline kadar 
veliye iade 
edilmelidir. 

kapsayan 
maksimum bir 
haftalık ücret 
alınabilir. En 
geç ilk yarıyıl 
tatiline kadar 
veliye iade 
edilmelidir. 

Gönüllü katkı  Yemek vb. için 
gönüllü katkı talep 
edilemez  

Yemek vb. için 
gönüllü katkı 
talep 
edilemez 

Yemek vb. için 
gönüllü katkı 
talep 
edilemez 

Yemek vb. için 
gönüllü katkı 
talep 
edilemez 

*Sarf 
malzemesi 
ödemesi  

Uygulanamaz Uygulanabilir 
ancak 
alternatif bir 
seçenek veya 
çözüm 
sunulmalıdır 

Uygulanabilir 
ancak 
alternatif bir 
seçenek veya 
çözüm 
sunulmalıdır 

Uygulanabilir 
ancak 
alternatif bir 
seçenek veya 
çözüm 
sunulmalıdır 

*Sarf malzemeleri arasında güneş kremi, bebek bezleri, atıştırmalıklar, yemekler, geziler, uzmanlık 
eğitimi, üniforma ve müfredat dışı etkinlikler yer alabilir. Sağlayıcılar, EYFS'yi sunmak için kağıt, 
boya, fotokopi, temizlik ve elektrik, su, vs. faturaları gibi genel işletme işletim maliyetlerini dahil 
etmemelidir. 

 


