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 .1المقدمة
ُتعنى اإلجابات عن األسئلة المتكررة الواردة في هذا الدليل بشرح مدى تمويل ( Essex County Councilمجلس مقاطعة
إسكس) للتعليم المبكر المجاني بالنسبة لألطفال المستوفين للشروط البالغين من العمر سنتين وجميع األطفال البالغين من العمر
ثالث وأربع سنوات في الحضانات النهارية ،ورياض األطفال ،وجليسات األطفال ،ومدارس الحضانة ،وفصول الحضانة الدراسية
واألكاديمية وي ّتسم قطاع مقدمو خدمات رعاية األطفال المبكرة هؤالء بالمحافظة والخصوصية والتطوع واالستقاللية.
يجب على مقدمي خدمات رعاية األطفال المبكرة إبرام اتفاق تمويل مع مجلس مقاطعة إسكس قبل تم ّكنهم من تقديم برنامج Free
ملزمًا بين مقدمي الخدمات ومجلس
( Early Education Entitlementاستحقاق التعليم المب ّكر المجاني) .ويشكل ذلك عق ًدا ِ
مقاطعة إسكس حيث ينص على أنه يجب عليهم االمتثال للشروط والمتطلبات الواردة في العقد ‘و "التعليم المبكر ورعاية األطفال:
الدليل التشريعي للسلطات المحلية" الصادر عن وزارة التعليم .ولن يوفر جميع مقدمي خدمات رعاية األطفال المبكرة برنامج
استحقاق التعليم المب ّكر المجاني ،أو ربما يقتصرون على توفير بعض العناصر من البرنامج
ما برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني؟


برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني هو أساس رؤية الحكومة وصميمها المعني بتلقي جميع األطفال التربية والتعليم
عالي الجودة في السنوات المبكرة من أعمارهم.



ويُظهر الدليل أن التربية والتعليم المب ّكرين بجودة جيدة ومنتظمة يكون لهما فوائد تدوم طويالً على األطفال.



يقتصر برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني بالنسبة لألطفال البالغين من العمر سنتين على العائالت التي تفي بالمعايير
ّ
ويحق لألطفال المستوفين للشروط تل ّقي  570ساعة من برنامج استحقاق
المطلوبة المحددة وال يشمل جميع األطفال.
التعليم المب ّكر المجاني على مدار العام خالل  33أسبوعًا كح ٍد أدنى و 52أسبو ًعا كح ٍد أقصى .وتنقسم فترة االلتحاق
بالبرنامج إلى ثالث فترات تتراوح مدتها من إحدى عشر أسبو ًعا إلى خمسة عشر أسبو ًعا ،ما يعكس فترات حضور
المدرسة.



ويكون برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لألطفال البالغين من العمر ثالث وأربع سنوات متاحً ا للجميع ومجا ًنا من
ّ
ويحق لألطفال المستوفين للشروط تل ّقي
الفترة التي تلي سنة الميالد الثالثة وحتى بلوغهم سن االلتحاق بالتعليم اإللزامي.
 570ساعة من برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني على مدار العام خالل  33أسبوعً ا كح ٍد أدنى و 52أسبو ًعا كح ٍد
أقصى .وتنقسم فترة االلتحاق بالبرنامج إلى ثالث فترات تتراوح مدتها من إحدى عشر أسبو ًعا إلى خمسة عشر أسبو ًعا،
ما يعكس فترات حضور المدرسة.



ومن شهر سبتمبر  ،2017سيكون اآلباء العاملون المستوفون للشروط قادرين على الحصول على برنامج Extended
( Free Entitlementاالستحقاق المجاني الممتد) الذي يمنح  15ساعة إضافية من برنامج استحقاق التعليم المب ّكر
المجاني .ويمكنك االطالع على برنامج االستحقاق هذا بالنظر في الوصف المندرج تحت "( "30hourofferعرض
ّ
ويحق لألطفال المستوفين للشروط تل ّقي  570ساعة من برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني على
الساعات الثالثين).
ً
ً
مدار العام خالل  33أسبوعا كح ٍد أدنى و 52أسبوعا كح ٍد أقصى .وتنقسم فترة االلتحاق بالبرنامج إلى ثالث فترات
تتراوح مدتها من إحدى عشر أسبو ًعا إلى خمسة عشر أسبو ًعا ،ما يعكس فترات حضور المدرسة.
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 .2استيفاء الشروط  -هل يمكنني التقدم بطلب االنضمام لبرنامج استحقاق التعليم المب ّكر
المجاني؟
النتيجة يتلقى األطفال مستوى عالي الجودة من التربية والتعليم المب ّكرين ،بغض النظر عن قدرة اآلباء على الدفع مقابل ذلك  -ما
يعود بالنفع عليهم بالنمو االجتماعي والجسدي والعقلي والمساعدة على تجهيزهم للمدرسة .ويُظهر الدليل أن التربية والتعليم
المب ّكرين بجودة عالية ومنتظمة يكون لهما فوائد تدوم طويالً على األطفال.

األسئلة المتكررة
س .هل طفلي البالغ من العمر سنتين مؤهالً ومستوفيًا للشروط لتلقي التعليم المب ّكر المجاني ورعاية األطفال؟
ً
واحدا أو أكثر من
ج .يمكن لألطفال البالغين من العمر سنتين تلقي التعليم المب ّكر المجاني ورعاية األطفال في حال استيفائهم معيارً ا
المعايير الموضحة أدناه:
 استيفاء اآلباء/مقدمي الرعاية معايير األهلية المُطبّقة الستحقاق الحصول على الوجبات المدرسية المجانية والموضحة أدناه:
 دعم الدخل
 العالوة المقدّمة للباحثين عن العمل استنا ًدا إلى الدخل
( Employment and Support Allowance بدل التوظيف والدعم) المرتبط بالدخل
 الدعم المُقدّم بموجب الجزء السادس من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999
 المادة المضمونة من ( State Pension Creditائتمان المعاش الحكومي)
 ال خ صمWorkingTaxCredit(سيلو()لفطلليبيرضلامصخلا(ChildTaxCredit
ال ضري بيل ل عمل((وال ي تجاوزال دخلال س نوي 16190جنيه إسترليني
 ءاهتناروفةعبرألاعيباسألاةرتفلالخ)لمعلليبيرضلامصخلا(WorkingTaxCredits
ال توظ يفأوب عدب دءال عملل مدةت قلعن 16ساعة في األسبوع
 تلقي األسرة ( Working Tax Creditsالخصم الضريبي للعمل) وال يتجاوز إجمالي األرباح السنوية قيمة  16190جنيه
إسترليني
 تلقي األسرة ( Universal Creditاالئتمان العام) وال يتجاوز إجمالي األرباح الشهرية حد األرباح الذي تحدده وزارة
التعليم
 البيان الحالي المُخصص لهم باالحتياجات التعليمية الخاصة أو خطة التعليم والصحة والرعاية
 تلقيهم ( Disability Living Allowanceإعانة اإلعاقة)
 تلقيهم الرعاية من سلطة محلية
 تخليهم عن الرعاية من خالل أمر التبني ،أو أمر الوصاية الخاصة أو أمر ترتيبات الطفل الذي يحدد األشخاص الذين يعيشون
معهم
س .كيف يمكنني التقدم بطلب لحجز مكان مجاني في الحضانة لطفلي البالغ من العمر سنتين؟
ج .يمكنك التقديم للحصول على التمويل عبر اإلنترنت ،أو من خالل أحد مقدمي خدمات رعاية األطفال المبكرة ،أو مركز رعاية
األسرة ،أو الزائر الصحي ،أو العامل االجتماعي ،أو المدرس المتخصص.
للتقديم عبر اإلنترنت ،انتقل إلى  https://emsonline.essexcc.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/وسجّ ل .وللقيام بذلك،
تحتاج إلى تسجيل الدخول ،ث ّم النقر فوق "( "Funded Early Education for Two Year Oldsالتعليم المب ّكر المموّ ل
لألطفال البالغين من العمر سنتين) إلكمال استمارة التقديم .وفور تقديم االستمارة ،ستخضع للفحص للتحقق من األهلية واستيفاء
الشروط؛ وإذا استوفيت الشروط ،فستحصل على رقم مرجعي يمكنك استخدامه لدى أي مقدم من مقدّمي خدمات رعاية األطفال
المبكرة للحصول على مكان مجاني.
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س .متى يمكنني الحصول على مكان مجاني في الحضانة لطفلي البالغ من العمر سنتين؟
ممول في برنامج استحقاق التعليم المب ّكر
ج .يمكن لألطفال البالغين من العمر سنتين والمستوفين للشروط الحصول على مكان ّ
المجاني في الفصل الذي يلي سنة الميالد الثانية ،انظر أدناه:
ميالد الطفل بين
 1أبريل –  31أغسطس
 1سبتمبر  31 -ديسمبر
 1يناير –  31مارس

األهلية للحصول على التمويل
 1سبتمبر بعد سنة الميالد الثانية
 1يناير بعد سنة الميالد الثانية
 1أبريل بعد سنة الميالد الثانية

س .ما المعلومات التي يلزمني تقديمها للحصول على مكان مجاني في الحضانة؟
ج .سيطلب منك مقدمو خدمات رعاية األطفال المب ّكرة االطالع على شهادة ميالد الطفل للتأكد من مدى أهليته واستيفائه لشروط
برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني.
وإذا كنت متق ّدمًا بطلب االنضمام إلى برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لألطفال البالغين من العمر سنتين ولم تكن مؤهالً
ومستوفيًا للشروط بموجب معيار الحصول على الوجبة المدرسية المجانية ،فقد تحتاج إلى تقديم دليل آخر عن مدى أهليتك ،على
سبيل المثال صورة ضوئية من نموذج  TC602aالخاص بأهلية الخصم الضريبي للعمل.
لمعرفة المزيد عن برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لألطفال البالغين من العمر سنتين:


تفضّل بزيارة أحد مقدمي خدمات رعاية األطفال المبكرة ،ويمكنك معرفة أقربهم إليك عن طريق الموقع اإللكتروني التالي
http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-yearsand-childcare.aspx



تفضل بزيارة أحد مراكز رعاية األسرة ،ويمكنك معرفة أقربهم إليك عن طريق الموقع اإللكتروني التالي



http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-Years-Childcare/Pages/List-ofchildrens-centres.aspx



التحدث إلى الزائر الصحي أو العامل االجتماعي المخصص



االتصال بخدمة ( Family Information Serviceدائرة المعلومات األسرية) عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان
 fis@essex.gov.ukأو عن طريق الهاتف باالتصال برقم .0800 055 6874

س .ما برنامج تمويل طلبة التعليم المب ّكر المتفوقين ولماذا يطلب مني مقدم الخدمات تعبئة استمارة أخرى؟
ج .يمكن أن يكون األطفال البالغين من العمر ثالث وأربع سنوات الذين التحقوا ببرنامج االستحقاق المجاني مؤهلين لاللتحاق
ببرنامج ( Early Years Pupil Premiumتمويل طلبة التعليم المب ّكر المتفوقين) .يمنح برنامج تمويل طلبة التعليم المب ّكر
المتفوقين مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة مقدارً ا إضافيًا من المال يمكنهم استغالله في تحسين نتائج األطفال عن طريق دعم
التعلم والنمو .ويمكن أن يحصل مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة ً
مبلغا إضافيًا قدره  302جنيه إسترليني عن كل طفل يقضي
ً
 570ساعة كاملة ضمن برنامج االستحقاق المموّ ل للتربية والتعليم المب ّكرين ،وسيحقق هذا المبلغ اإلضافي من المال اختالفا حقيقيًا
لهم.
ويصبح األطفال مؤهلين لبرنامج تمويل طلبة التعليم المب ّكر المتفوقين إذا كانت أعمارهم تتراوح بين ثالث وأربع سنوات ،ويتل ّقون
برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني ،ويفي آباؤهم بالمعايير المُطبّقة للحصول على الوجبات المدرسية المجانية .ويكون األطفال
مؤهلين أي ً
ضا في حالة:
• تلقيهم الرعاية من سلطة محلية لمدة يوم واحد على األقل
• تب ّنيهم من الرعاية
• تخليهم عن الرعاية من خالل الوصاية الخاصة
• خضوعهم ألمر ترتيبات الطفل
ومن ث ّم ،يمكن تحقيق أقصى استفادة من األموال اإلضافية حيث سيشاركك مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة التابع له في النظر
بعناية في االحتياجات التعليمية والتطويرية لطفلك ،وسيقدّم الدعم في المجاالت التالية:
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•
•
•
•

النمو االجتماعي والشخصي والعقلي
التواصل واللغة
النمو الجسدي
معرفة القراءة والكتابة

سيطلب مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة من جميع اآلباء إكمال استمارة التسجيل التطوعي في برنامج تمويل طلبة التعليم
المب ّكر المتفوقين في الوقت نفسه مع استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية بحيث يمكنهم التحقق مما إذا كان أي من األطفال
الموجودين سيحصل على التمويل اإلضافي.
س .متى يصبح طفلي مؤهالً للحصول على تمويل االستحقاق المجاني لألطفال الذين يتراوح أعمارهم بين  3و 4سنوات؟
ج .الفصل الذي يلي سنة الميالد الثالثة ،انظر أدناه:
ميالد الطفل بين
 1أبريل –  31أغسطس
 1سبتمبر  31 -ديسمبر
 1يناير –  31مارس

األهلية للحصول على التمويل
 1سبتمبر بعد سنة الميالد الثالثة
 1يناير بعد سنة الميالد الثالثة
 1أبريل بعد سنة الميالد الثالثة

هذه التواريخ محددة من جهة وزارة التعليم بما يتوافق مع الدليل التشريعي الحالي
س .كيف يمكنني التقدم بطلب لحجز مكان مجاني لطفلي البالغ من العمر  3سنوات؟
ج .إذا كان طفلك يحضر حاليًا لدى أحد مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة ،فإنه سيتقدّم بالمطالبة باالنضمام إلى برنامج
استحقاق التعليم المب ّكر المجاني نيابة عنك وسيطلب منك التوقيع على استمارة اتفاق اآلباء/مقدمي الرعاية لتأكيد هذا .إذا كان طفلك
غير مسجل لدى أحد مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة حتى اآلن ،فستحتاج إلى البحث عن أحدهم ممن يو ّفرون أماكن في
برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني ومن ث ّم تسجيل طفلك لديه.
يمكنك البحث عن أحد مقدمي الخدمات على الرابط التالي http://www.essex.gov.uk/Education-Schools/Early-
Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
أو االتصال بخدمة ( Family Information Serviceدائرة المعلومات األسرية) عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان
 fis@essex.gov.ukأو عن طريق الهاتف باالتصال برقم .0800 055 6874
س .هل أنا مؤهّل لبرنامج االستحقاق المجاني الممتد ،وكيف يمكنني المطالبة به؟
ف عن الدعم الشامل الحكومي لرعاية األطفال على الموقع اإللكتروني الجديد Childcare
شرح وا ٍ
A.يمكنك اآلن االطالع على
ٍ
www.childcarechoices.gov.uk :Choices
سيكون برنامج االستحقاق المجاني الممتد لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث سنوات وأربع سنوات في إنجلترا من شهر
سبتمبر عام  .2017ويعمل البرنامج على مضاعفة المدة المتاحة حاليًا والبالغة  15ساعة ،ويمكن أن يو ّفر لألسر العاملة ما يصل
إلى  5000جنيه إسترليني في العام.
وسيكون بمقدورك اآلن التحقق من مدى أهليتك باالستعانة بالحاسبة اإللكترونية لرعاية األطفال على الموقع اإللكتروني
 www.gov.uk/childcare-calculatorوإذا كنت مؤهالً ،فقدّم استمارة الطلب عبر اإلنترنت قبل شهر سبتمبر .وفور
التسجيل ،سوف تحصل على رمز األهلية الذي تستخدمه لدى مقدم خدمات رعاية األطفال التابع له .سيتحقق بعدئ ٍذ مقدم خدمات
رعاية األطفال المب ّكرة من الرمز لدى السلطة المحلية التابع لها .وإن كان مؤهالً ،يمكن لآلباء حجز مكان في برنامج االستحقاق
المجاني الممتد حتى  15ساعة إضافية.
سيحتاج اآلباء العاملين لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث وأربع سنوات إلى استيفاء المعايير التالية من أجل أن يكونوا
مؤهّلين للحصول على ما يصل إلى  15ساعة إضافية من برنامج االستحقاق المجاني الممتد:


يكسبون أو يتوقع أن يكسبوا ما يعادل  16ساعة وف ًقا لألجر المعيشي الوطني أو األجر األدنى الوطني خالل األشهر
الثالثة المقبلة.
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يُعادل ذلك 120جنيهًا إسترلينيًا في األسبوع (أو  6000جنيه إسترليني تقريبًا في العام) لكل والد يتجاوز عمره  25عامًا
أو  112.80جنيه إسترليني في األسبوع (أو  5800جنيه إسترليني تقريبًا في العام) لكل والد يتراوح عمره بين 21
و 24عامًا ،و 56جنيهًا إسترلينيًا في األسبوع للمتدربين في عامهم األول.



ينطبق ذلك سوا ًء كنت في وظيفة مدفوعة األجر ،أو كنت تعمل لحساب نفسك ،أو كنت تعمل وف ًقا لعقد بدون ساعات عمل
محددة.



يجب على الوالد (والشريك عند االقتضاء) التماس رعاية األطفال المجانية لتمكينهم من العمل.



عندما يكون أحد الوالدين أو كليهما في إجازة أمومة أو أبوة أو إجازة والدية أو إجازة التبني ،أو عندما يكونون في إجازة
مرضية نظامية.



عندما يستوفي أحد الوالدين معيار الدخل وال يكون الطرف اآلخر قادرً ا على العمل بسبب اإلعاقة ،أو بسبب مسؤوليات
الرعاية المنوطة به أو بسبب تقييمه بأنه يعاني من قدرة محدودة على العمل.



عندما يكون أحد الوالدين في "فترة بدء العمل" (أي أنه يعمل لحساب نفسه مؤ ّخرً ا) ،فال يحتاج إلى توضيح استيفاء معيار
الدخل لمدة  12شهرً ا.



إذا كان أحد الوالدين أو كالهما مواط ًنا من خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ،فيكون من حق الوالد المتق ّدم بالطلب
اللجوء إلى األموال العامة

يمكن أيضً ا االطالع على معلومات عن اآلباء على صفحة الويب ( Family Information Serviceدائرة المعلومات
األسرية) على الموقع اإللكتروني الرئيسي لمجلس مقاطعة إسكس هنا http://www.essex.gov.uk/Education-
.Schools/Early-Years-Childcare/Pages/Early-years-and-childcare.aspx
ستحتاج إلى المطالبة باالنضمام إلى برنامج االستحقاق المجاني الممتد والحصول على رمز األهلية الخاص بك قبل بدء الفصل
الدراسي من أجل الحصول على التمويل المستحق لك في ذلك الفصل كما يلي:
آخر موعد لبرنامج االستحقاق المجاني الممتد

سيتم دفع تمويل الفصل الدراسي بدءًا من

 31أغسطس

فصل الخريف

 31ديسمبر

فصل الربيع

 31مارس

فصل الصيف

إذا فاتك هذا الموعد النهائي ،فلن تتمكن من المطالبة باالنضمام إلى برنامج االستحقاق المجاني الممتد حتى الفصل التالي ،وقد
تضطر إلى دفع رسومات خدمات رعاية األطفال إذا بدء طفلك في تلقي الخدمات قبل ذلك الموعد
س .اذكر بعض االستحقاقات التي يمكن أن يفقدها اآلباء إذا انضموا إلى برنامج االستحقاق الممتد.
ج .تحتاج إلى االطالع على جميع الخيارات المتاحة والنظر فيها لضمان اختيار الحزمة األفضل لك والتي ال تؤثر على أي
استحقاقات يحق لك الحصول عليها عندما تنضم إلى برنامج االستحقاق الممتد .ويذكر الموقع اإللكتروني إلدارة Her
( Majesty’sRevenue and Customsاإليرادات والجمارك الملكية بالمملكة المتحدة):
تكون معايير األهلية هي نفسها المُطب ّقة بالنسبة لـ ( Tax-Free Childcareرعاية األطفال المُعفاة من الضرائب) ،باستثناء أنه
يمكن للوالدين االستمرار في تلقي األنواع التالية من الدعم في الوقت نفسه الذي ينضمون فيه لبرنامج تمويل االستحقاق الممتد:


الخصومات الضريبية



االئتمان العام



قسائم رعاية األطفال أو خطط الخصم من الراتب مقابل االستحقاقات



منح رعاية األطفال والمنح المالية

من الممكن أن يتأثر عنصر رعاية الطفل المرتبط بالخصم الضريبي للعمل نظرً ا ألنه من المرجح أن يُدفع لك مقابل خدمات أقل
لرعاية األطفال.
وقد يكون مفي ًدا استخدام حاسبة التكاليف من  Childcare Choicesلمساعدتك في اتخاذ القرارات المرتبطة بك .ويمكن
االطالع عليها على الرابط التالي
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https://childcare-support.tax.service.gov.uk/par/app/extendedentitlement
س .أستعين بجليسة أطفال لرعاية أطفالي .هل يمكن لهم المطالبة باالنضمام إلى برنامج تمويل االستحقاق المجاني نيابة عني؟
ج .نعم ،يمكن لجلساء األطفال جمي ًعا المطالبة بالحصول على تمويل برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني طالما؛


كانوا مسجلين لدى ( Ofstedمكتب معايير التعليم)،



كانوا حاصلين على حكم مكتب معايير التعليم بالتقييم "جيد" أو "بارز" أو يلزم التحسين" لتقديم برنامج استحقاق التعليم
المب ّكر المجاني إلى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث سنوات وأربع سنوات



كانوا حاصلين على حكم مكتب معايير التعليم بالتقييم "جيد" أو "بارز" لتقديم برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني إلى
األطفال المؤهّلين ممن تبلغ أعمارهم سنتين



كانوا مبرمين عقد تمويل برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني مع مجلس مقاطعة إسكس

س .ماذا يحدث إذا لم يصدر حكمًا تجاه مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة من مكتب معايير التعليم؟ هل يمكن لهم المطالبة
باالنضمام إلى برنامج تمويل االستحقاق المجاني نيابة عني؟
ج .نعم .يحق لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة المسجلين مؤخرً ا تقديم برنامج استحقاق التعليم المبّكر المجاني قبل خضوعهم
للفحص األول من مكتب معايير التعليم .ومع ذلك ،ستحدد نتيجة فحص مكتب معايير التعليم ما إذا كان بإمكانهم متابعة تقديم برنامج
استحقاق التعليم المب ّكر المجاني وما إذا كان بإمكانهم توفير األماكن لألطفال المؤهّلين البالغين من العمر سنتين
وف ًقا للدليل التشريعي الصادر عن وزارة التعليم ،يجب عليهم أي ً
ضا؛


استيفاء معايير المدارس المستقلة فيما يتعلق بالنمو الروحي والعقلي واالجتماعي والثقافي للطلبة



غرز القيم البريطانية األساسية المتمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية واالحترام المتبادل والتسامح مع
اآلخرين من مختلف األديان والمعتقدات



عدم تشجيع اآلراء والنظريات المتعارضة مع األدلة والشروحات العلمية أو التاريخية المثبتة

س .أنا جليسة أطفال مسجلة ،هل يمكنني المطالبة باالنضمام إلى برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لالعتناء بطفلي؟
ج .ال ،ال يسمح لجلساء األطفال المطالبة بالحصول على تمويل برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني من أجل تقديم خدمات
الرعاية لألطفال والتعليم والتربية لألطفال الذين هم أعضاء في أسرتهم ،على سبيل المثال ،إذا كانوا آبا ًء للطفل أو جد أو أخ أو
أخت أو عم/خال أو عمة/خالة .يُرجى االنتباه إلى أن ذلك منصوص عليه في المادة  18من قانون رعاية الطفل لعام  2006الذي
وضعته الحكومة وليس مجلس قاطعة إسكس.
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 .3المرونة  -ما المقصود بالمرونة؟
النتيجة :يكون بمقدور األطفال حضور برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني بالكامل في األوقات التي تدعم عملية التعلم بالشكل
األفضل واألوقات التي تالئم احتياجات اآلباء.
قدر من المرونة خالل برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني وأن
ويجب أن يضمن مقدمو خدمات رعاية األطفال المب ّكرة توفير ٍ
برنامج االستحقاق يُقدّم لك بالطريقة التي تفي باحتياجاتك وتمنحك الخيارات الحقيقية المرتبطة بمدى حصول على مكان مجاني.

األسئلة المتكررة
س .كيف أعرف أني سأحصل على أصبحت مستح ًقا الحصول عليه؟
ج .يجب على مقدم الخدمات التابع له إكمال اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية معك حيث تنص على الكيفية التي ستنضم من خاللها إلى
برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني ،ويجب أال يتجاوز ذلك عدد الساعات التي يتلقى فيها طفلك خدمات برنامج استحقاق التعليم
المب ّكر المجاني مع مقد م خدمات رعاية الطفل .ومن المهم للغاية أن تكون على بيّنة بجميع التفاصيل المرتبطة بالمكان المخصص
لطفلك قبل توقيع االستمارة .تأكيد من اطالعك ومعرفتك بأي تكاليف إضافية وبأي شيء ترتبط تلك التكاليف .ويجب على مقدمي
خدمات رعاية األطفال المب ّكرة التأكد من قدرتك على الحصول على االستحقاق الخاص بك دون أي تكاليف إضافية ما لم يتم
االتفاق عليها قبل مشاركة طفلك في البرنامج .يُرجى االنتباه إلى ما يلي:


إكمال االستمارة وتوقيعها هو تأكيد على االتفاق التعاقدي بينك ومقدم الخدمات خالل مدة الفصل الدراسي
تسجل استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية عدد الساعات/األسابيع لبرنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني خالل مدة
الفصل الدراسي



تخبرك استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية بأنك إذا قررت نقل طفلك بعد إحصاء الحضور ،فقد يُفرض عليك دفع
الرسوم كاملة لدى الموفر الجديد من المرحلة في الفصل الدراسي التي يقدم فيها موفر الخدمات البيانات إلى مجلس
مقاطعة إسكس عن األطفال الحاصلين على التمويل.
بالنسبة لبرنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث وأربع سنوات ،تسجل استمارة
اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية ما إذا كنت تحصل على التمويل في جهة تقديم خدمات واحدة أو جهتين



تخبرك استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية بشأن كيفية قضاء الساعات



تخبرك استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية بشأن الرسوم اإلضافية التي يمكن فرضها



تخبرك استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية بشأن القيود المفروضة على زيادة عدد الساعات في الفصل الدراسي



تخبرك استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية بشأن ما يحدث إذا بدأ طفلك الحضور إلى المدرسة





س .هل يمكن تضمين أوقات الغداء أو تناول الوجبات في مدة االستحقاق المجانية وهل سيلزم الدفع مقابل ذلك؟
ج .نعم .يمكن أن تشمل ساعات االستحقاق المجانية ،سواء كانت االستحقاقات العامة أو الممتدة ،وقت تناول الغداء حيث تكون
منظمة لدعم عملية التعليم والنمو الشامل لألطفال
عندما تشمل ساعات االستحقاق المجانية وقت تناول الغداء ،فيمكن فرض رسوم مقابل طعام الغداء أو الوجبات الخفيفة ،ويجب
االتفاق معك مسب ًقا عن أي رسوم ُتفرض مقابل طعام الغداء .إذا لم ترغب في دفع تلك الرسوم ،فيجب أن يمنحك مقدم الخدمات
الخيار بإحضار غداء معلّب أو السماح لك باصطحاب طفلك للخارج خالل فترة تناول طعام الغداء
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س .طلب مني مقدم الخدمات دفع رسوم التمويل التكميلي  -هل هذا مسموح به؟
ج .ال ،ال يمكن لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة فرض رسوم "التمويل التكميلي" (الفرق بين ما يتم فرضه عادة وبين المبالغ
التي يستلمونها من مجلس مقاطعة إسكس) فيما يتعلق بأي ساعات مرتبطة باالستحقاق المجاني.
يمكن لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة فقط فرض رسوم عن الساعات والخدمات التي ال تكون جز ًء من االستحقاق المجاني.
ويجب توضيح أي تكاليف قد ُتفرض عليك توضيحً ا تامًا في استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية مسب ًقا ،والتي ينبغي أن توضح؛


أنك تلقيت الساعات الخمس عشرة كاملة المموّ لة والمجانية بالكامل المخصصة لطفلك ،وذلك دون تحمل أي قيمة مالية
متعلقة بتلك الساعات المجانية الخمس عشرة



يمكن فرض رسوم مقابل الساعات والخدمات اإلضافية ،مثل الوجبات أو الساعات الزائدة عن الساعات المجانية المموّ لة.
يجب على مقدم الخدمات إخبارك بتلك الخدمات والساعات اإلضافية قبل الحضور حيث توافق عليها بالتوقيع على
استمارة اتفاقية اآلباء.

يُرجى االنتباه أيضً ا إلى؛


معدل األسعار الذي يفرضه مقدم الخدمات في مقابل الساعات اإلضافية خارج المكان المخصص للطفل في برنامج
استحقاق التعليم المب ّكر المجاني هو أمر خاص بين مقدم الخدمات والوالد/مقدم الرعاية للطفل .وال يمكن للسلطات المحلية
التدخل في الشأن الخاص لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة فيما ال يتعلق بالمكان المخصص للطفل في برنامج
استحقاق التعليم المب ّكر المجاني



إذا كان حضور طفلك يقتصر على الساعات الخمس عشرة المرتبطة ببرنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني ،فلن
تحتاج إلى فاتورة .ومع ذلك ،يجب على مقدم الخدمات إخبارك أنه تم تقديم طلب تمويل نيابة عنك والتأكد من إكمالك
استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية



يجب تسجيل الرسوم المفروضة مقابل أي ساعات و/أو خدمات إضافية بوضوح وبشكل منفصل في الفاتورة

س .كيف أعرف أن قيمة الرسوم المفروضة صحيحة؟
ج .يجب أن تحصل على فاتورة تتسم بالوضوح والشفافية بحيث تكون على دراية تامة وواضحة بالرسوم التي فُرضت عليك.
يجب أن تتضمن الفاتورة التي يرسلها مقدم الخدمات إليك ما يلي:


التاريخ ذي الصلة



تفاصيل جهة تقديم خدمات رعاية األطفال



التفاصيل الخاصة بك/بطفلك



المدة الخاصة بالفاتورة ،أي لمدة أسبوع واحد أو أسبوعين أو شهر
يجب أن تف ّند البنود لمعرفة الخدمات المقدمة مجا ًنا ،أي الساعات المموّ لة بموجب برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني،
والبنود التي يمكن الحصول عليها مقابل رسوم
ال يمكن تمثيل ساعات برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني في هيئة قيمة مادية أو عنصر مخفض في الفاتورة



يجب تفنيد الساعات المقضية خارج برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني والخاضعة للرسوم في الفاتورة
يجب تفنيد وسرد أي وجبات خفيفة أو وجبات أو أنشطة إضافية تم االتفاق عليها معك مسب ًقا وبوضوح في الفاتورة



يجب أن يوضّح مقدم الخدمات ميعاد استحقاق الفاتورة
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س .هل يتعيّن عليّ دفع أي شيء إذا أردت االنضمام إلى برنامج االستحقاق المجاني؟
ج .ال ،االستحقاق مجاني ،وهو مكان مخصص لبعض الوقت لألطفال المؤهلين البالغين من العمر سنتين واألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين ثالث وأربع سنوات .وإذا اقتصرت رغبتك في الحصول على الساعات المموّ لة بموجب برنامج استحقاق التعليم
المب ّكر المجاني ،فمن غير المتو ّقع أن ُت فرض عليك أي رسوم إضافية ،مثل الوجبات الخفيفة أو األنشطة الزائدة على المنهج
الدراسي ما لم تتفق على ذلك قبل االشتراك.
ويمكن لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة فرض عربون قابل لالسترداد مقابل حجز مكان في برنامج االستحقاق المجاني
وذلك لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث وأربع سنوات ،وال يجوز فرضه على األطفال المؤهّلين البالغين من العمر سنتين.
ويمكن لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة فرض عربون بحد أقصى الرسوم المُخصصة ألسبوع واحد التي تغطي عدد
الساعات التي تريد المشاركة فيها .يجب على مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة رد العربون إليك عندما يشارك طفلك دون
تأخير حتى فترة الراحة في منتصف الفصل الدراسي.
يمتنع مقدمو خدمات رعاية األطفال المب ّكرة عن؛
 فرض أي شروط على المكان المموّ ل تلزمك بشراء ساعات إضافية أو دفع رسوم مقابل وقت تناول الغداء من أجل تأمين
التعليم المب ّكر المجاني
 فرض رسوم على أي بضائع أو خدمات بحيث تكون تلك الرسوم مشروطة بااللتحاق بمكان االستحقاق المجاني ،على
سبيل المثال رسوم التسجيل أو رسوم الزي الموحد
س .كم عدد األيام في األسبوع التي يمكنني فيها حضور برنامج االستحقاق المجاني؟
ج .يمكن المشاركة في برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني بإتباع عدد من األساليب .يلتزم مجلس مقاطعة إسكس بضمان
تمكنك ،على األقل ،من االنضمام إلى برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني بإتباع أحد األنماط التالية:
 ثالث ساعات في اليوم لمدة خمسة أيام في األسبوع
 أو خمس ساعات في اليوم لمدة ثالثة أيام في األسبوع
ال يضمن مكان التعليم المب ّكر المجاني لك مكا ًنا لدى أي مقدم خدمات أو نمط معيّن من أنماط تقديم الخدمات ،فأنت تحتاج إلى
العثور على المكان الذي يناسب احتياجاتك .ويختار أغلب مقدمي خدمات رعاية األطفال المبكرة تقديم أماكن برنامج استحقاق
التعليم المب ّكر المجاني بما يتماشى مع أوقات الفصول الدراسية للمدرسة ،ولكن ال يُفرض عليهم القيام بذلك ،فضالً عن أن البعض
قد يوفر أماكن استحقاق التعليم المب ّكر المجاني على مدى مزيد من األسابيع.
س .هل ال يزال بإمكاني اختيار تلقي تمويل برنامج االستحقاق المجاني في مدة أقل من  38أسبوعًا؟
ج .نعم ،يمكنك الحصول على التمويل في مدة أقل من  38أسبو ًعا لدى أحد مقدمي الخدمات من اختيارك؛ والحد األدنى الذي
يمكنهم تقديمه هو  33أسبو ًعا.
وإذا كان مقدم الخدمات التابع له يتلقى التمويل لتقديم استحقاق منخفض ،فال يمكنهم فرض رسوم عليك في مقابل ساعات إضافية إذا
كان طفلك يحصل على  15ساعة أو أقل في األسبوع.
وإذا اخترت التمتع بخدمات أحد مقدمي الخدمات الذين يقدمون عرو ً
ضا أقل من  38أسبوعًا ،فال يكون ممك ًنا حينئ ٍذ تعويض
األسابيع المتبقية لدى جهة تقديم خدمات أخرى .وإذا احتجت الحصول على األسابيع الثمانية والثالثين كاملة ،فمن األفضل اختيار
مقدم خدمات يمكنه توفير ذلك.
س .هل يمكنني المشاركة في برنامج االستحقاق المجاني لمدة تزيد عن  38أسبو ًعا؟
ج .نعم يمكنك ذلك ،ولكن ال يغيّر الحد األقصى من عدد الساعات التي يمكن المطالبة بها في الفصل الدراسي مقدار التمويل الذي
يحق لك الحصول عليه .انظر الجدول أدناه لالطالع على توزيع للحد األقصى لعدد الساعات التي يمكنك المطالبة بها في كل فصل
دراسي ،ويبلغ إجمالي عدد الساعات التي يمكنك المطالبة بها في العام  570ساعة.
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الفصل الدراسي

تواريخ الفصل الدراسي مشمولة

مدة
برنامج
التعليم
المجاني

صيف 2017

 2017/04/18إلى 2017/07/21

 13أسبو ًعا

 13أسبوعًا ×  15ساعة =  195ساعة

خريف 2017

 17/09/04إلى 17/12/20

 14أسبو ًعا

 14أسبوعًا ×  15ساعة =  210ساعة

ربيع 2018

 18/01/02إلى 18/03/29

 11أسبو ًعا

 11أسبوعًا ×  15ساعة =  165ساعة

استحقاق
المب ّكر

ما يعادلها بالساعات

إذا لم يكن مقدم الخدمات يوفر التمويل ألكثر من  50أسبو ًعا من العام ،فيُرجى إدراك أنه سيتم حساب الحد األقصى من الساعات
في األسبوع البالغ  15ساعة على أساس تناسبي ،ومن ث ّم ،فسيتم خفض الساعات إلى  11ساعة في األسبوع.
س .هل يُسمح لمقدم الخدمات التابع له اإلغالق في أيام التدريب؟
ج .نعم ،يمكن لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة المطالبة بيوم واحد من الفصل الدراسي لبرنامج استحقاق التعليم المب ّكر
المجاني لتقديم التدريب للموظفين .ويجب استثناء تلك األيام خارج الجلسات الخاضعة للتمويل كلما أمكن ذلك ،ولكن ّ
يتعذر على
بعض األماكن استيعاب ذلك نظرً ا ألنها ال تفتح إال في األسابيع الخاضعة للتمويل .وفي هذه الحالة ،يجب على مقدم الخدمات
إخبارك قبل توقيع اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية بأنك ستفقد يوميًا من برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني في كل فصل دراسي.
ويجب على موفر الخدمات التابع له أي ً
ضا تقديم إخطار في منتصف الفصل الدراسي على األقل بأي حاالت إغالق مخطط بها .ولن
ّ
ُتر ّد إليك أي أموال مقابل هذا اليوم نظرً ا ألنه ال توجد قيمة مادية مرتبطة بتمويل برنامج استحقاق التعليم المبكر المجاني.
س .ماذا يحدث إذا أتت إحدى العطالت المصرفية في أحد األيام التي يحضرها طفلي؟ هل ّ
يحق لي طلب الحصول على يوم بديل
بحيث يمكن لطفلي الحصول على برنامج االستحقاق المجاني بالكامل؟
ج .إذا طلبت حضور طفلك برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني في أحد أيام العطالت المصرفية ،مثل أيام االثنين ،فيجب حينئ ٍذ
على مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة إخبارك قبل توقيع اتفاقية اآلباء بأن طفلك لن يكون بمقدوره الحضور في أيام العطالت
المصرفية .قد يكون بعض مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة قادرين على تقديم جلسة أخرى لك لتغطية تلك الفترة ،ولكن ال
يكون بمقدور جميع مقدمي الخدمات توفير ذلك .وإذا لم يكن بمقدور مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة تقديم يوم بديل ،فيلزم أن
تكون على دراية بأن طفلك لن يحصل على برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني بالكامل الذي يتضمن أيام عطالت مصرفية في
األسبوع الخاضع للتمويل نظرً ا ألن تلك األيام ال يمكن الحصول عليها مع مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة آخر.
س .تنصّ إرشادات وزارة التعليم على أنه يمكنني المطالبة بعشرة ساعات بح ٍد أقصى في اليوم  -هل هذا األمر صحيحً ا؟
ج .نعم .تنص اإلرشادات التي وضعتها الحكومة المركزية على أنه يمكن لآلباء المطالبة بما يصل إلى  10ساعات من برنامج
استحقاق التعليم المب ّكر المجاني في أي يوم واحد.
ويمكن أي ً
ضا لآلباء قضاء  15ساعة في خالل مدة يومين بح ٍد أدى وخمسة أيام بح ٍد أقصى ،وتكون المطالبة بين الساعة  6صباحً ا
والساعة  8مساءً.
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س .هل يمكن مجرد طلب الحصول على الساعات التي أريد المطالبة بها أم يلزمني حضور االستحقاق بالكامل؟
ج .نعم ،يمكنك االقتصار على طلب الساعات التي تريدها فقط ،وال يلزمك حضور الخمس عشرة ساعة بالكامل ،أو الخمس عشرة
ساعة اإلضافية إذا كنت مؤهالً لبرنامج االستحقاق المجاني الممتد ،إذا لم تكن ترغب في ذلك.
وعندما تطلب الساعات الخاصة بك في بداية كل فصل دراسي ،كن واضحً ا مع مقدم الخدمات بشأن عدد الساعات التي يمكنك
حضورها ومتى ذلك .ويجب تأكيد ذلك في استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية.
ملحوظة :سيقتصر التمويل الذي يتلقاه مقدم الخدمات من مجلس مقاطعة إسكس على عدد الساعات الفعلية التي سيحضرها طفلك.
س .ماذا يحدث إذا رغبت في تقسيم ساعات برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني بين اثنين من مقدمي خدمات رعاية األطفال
المب ّكرة في إسكس  -هل يمكنني القيام بذلك وكيف يمكن التحقق من عدد الساعات المطلوبة؟
ج .نعم ،إذا انضممت لبرنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لألطفال الذين يتراوح أعمارهم بين ثالث وأربع سنوات ،فيمكنك
تقسيم الخمس عشرة ساعة المستحقة لك أو مقدار الساعات اإلضافية الذي يصل إلى  15ساعة إذا كنت مؤهالً لبرنامج االستحقاق
المجاني الممتد ،بين اثنين من مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة إذا كان األمر يفي باحتياجاتك؟ ومع ذلك ،تحتاج إلى معرفة أن
بعض أماكن رعاية األطفال ،ال سيما المدارسُ ،تطبق سياسة خاصة بها وال تسمح بتقسيم التمويل.
وإذا كنت تعمد إلى تقسيم التمويل ،فسوف تصرّح بذلك في استمارة اتفاقية اآلباء التي توقع عليها مع كل مقدم من مقد َمي خدمات
صالً عدد الساعات التي ستقضيها لدى كل جهة تقديم خدمات.
المختارين في بداية كل فصل دراسي مف ّ
رعاية األطفال المبكرة
َ
ّ
ُختارين.
ويجب عليك عدم المطالبة بأكثر من االستحقاق الخاص بك بين كل مقدم من مقد َمي خدمات رعاية األطفال المبكرة الم َ
وستقدم كل جهة من جهتي تقديم الخدمات تفاصيل مطالبتك الخاصة بطفلك إلى مجلس مقاطعة إسكس ،الذي بدوره سيتحقق من
تفاصيل كل طفل لمنع أي مطالبات زائدة .وإذا تقدّمت بمطالبة زائدة ،فمن المتوقع أن تدفع مقابل أي ساعات تزيد عما هو محدد
حسب برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني حسب معدل رسوم مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة
وإذا كان طفلك ملتح ًقا ببرنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لألطفال البالغين من العمر سنتين ،فإنه يحق لهم الحضور لدى مقدم
خدمات واحد فقط.
س .هل يمكن الجمع بين األماكن في المدرسة واألماكن في الحضانة؟
ج .نعم ،يمكنك تقسيم االستحقاق المجاني بين جهة تقديم خدمات تتميّز بالخصوصية والتطوع واالستقاللية وحضانة المدرسة/فصل
الحضانة/مدرسة الحضانة المحافظة في حالة الرغبة .ومع ذلك ،ينبغي الوضع في االعتبار أن أغلب المدارس ُتطبق لديها سياسة
خاصة بمقدم الخدمات لديها وهي التي ال تسمح بذلك.
يمنح عقد استحقاق التعليم المب ّكر المجاني الخاص بمجلس مقاطعة إسكس مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة الخيار بتطبيق
"سياسة تقديم الخدمات المنفردة" ،ويجب إخبارك بشأن هذه السياسة في وقت إكمال استمارة اتفاقية اآلباء/مقدمي الرعاية.
ال يمكن ك تقسيم التمويل بين جهة تقديم الخدمات تتميّز بالخصوصية والتطوع واالستقاللية وفصل استقبال في المدرسة .عندما يدخل
الطفل فصل االستقبال في أي مدرسة ،فإنه لن يحق له االنضمام إلى برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني.
إذا كان من المقرر أن يبدأ طفلك في فصل استقبال في مدرسة حكومية (وليس مدرسة خاصة أو مستقلة) ،فلن يحق لك المطالبة
بالحصول على تمويل برنامج االستحقاق المجاني.
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س .هل يمكننا اإلصرار على أن يكون مقدم الخدمات مفتوحً ا لساعات أطول؟
ج .ال .يرجع ذلك إلى الترتيبات الفردية ،ولكن يجب عليهم الوضع في االعتبار طلبات اآلباء (الكفاية) حيث يمكن أن يفي مقدم
خدمات آخر باالحتياجات الخاصة بهم أو بأي فجوات في المجال.
ملحوظة :تتراوح ساعات االستحقاق المجانية بين الساعة  6صباحً ا حتى الساعة  8مساءً.
س .أريد اآلن زيادة عدد ساعاتي ،بالرغم من أن الفصل الدراسي قد بدأ ،هل يمكنني ذلك؟
ج .ال ،نحن نسأل اآلباء/مقدمي الرعاية في بداية كل فصل دراسي توقيع نموذج تصريح لدى مقدم الخدمات لتمكينهم بالمطالبة
بالتمويل نيابة عنهم .ويعني زيادة عدد الساعات بعد يوم إحصاء الحضور أن مقدم الخدمات لن يتمكن من تقديم المطالبة بعدد
الساعات اإلضافية التي طلبها اآلباء .ولن يدفع مجلس مقاطعة إسكس في مقابل تلك الساعات اإلضافية .في هذه الحالة ،يمكن
لمقدم الخدمات أن يطلب من الوالدين الدفع مقابل تلك الساعات اإلضافية حتى نهاية فترة الفصل الدراسي الحالية (يجب تضمين
ذلك في العقد المبرم بين مقدم الخدمات واآلباء).

14

 .4الجودة
النتيجة :يتم ّكن جميع األطفال من المشاركة في االستحقاق الخاص بهم المتمثل في التعليم المب ّكر المموّ ل في مكان عالي الجودة.
ويظهر الدليل أن جهة تقديم الخدمات عالية الجودة تحقق لدى األطفال فوائد نمو أكبر ،ال سيما لدى األطفال األكثر حرما ًنا .ويظهر
الدليل أي ً
ضا أن التعليم المبكر عالي الجودة في عمر سنتين يحقق فوائد كبيرة فيما يتعلق بنمو الطفل ويعكس هذا التوجيه نية
الحكومة في تقديم التعليم المبكر لألطفال الذين يبلغون من العمر سنتين من خالل مقدّمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة الذين
فحص شامل صادر عن مكتب معايير التعليم.
يحققون التقييم "جيد" أو "بارز" في أحدث تقرير
ٍ

األسئلة المتكررة
س .كيف يمكنني أن أعرف أن طفلي يتل ّقى أفضل رعاية؟
ج .يجب أن يتأكد مجلس مقاطعة إسكس أن جميع مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة الذين يوفرون برنامج استحقاق التعليم
المب ّكر المجاني يجب عليهم:
 تقديم مرحلة ( Early Years Foundation Stageمرحلة التأسيس المب ّكر) وأنهم مسجلون إما لدى مكتب معايير
التعليم باعتبارهم جهة تقديم خدمات الرعاية المب ّكرة أو مدرسة تستقبل األطفال الذين تبلغ أعمارهم ثالث سنوات فأكبر،
ومن ث ّم فهم معفون من التسجيل لدى مكتب معايير التعليم كمقدمي خدمات رعاية األطفال المبكرة


التقدم للفحص الذي يجريه مكتب معايير التعليم



الحفاظ على السجالت المرتبطة بتلقي األطفال استحقاق التعليم المب ّكر المجاني وإتاحة تلك المعلومات للسلطة المحلية
ومكتب معايير العمل عند الطلب.

س .هل يمكنني تلقي االستحقاق المجاني الخاص بي لدى أي مقدم خدمات أختاره؟
ج .ال يقدّم مجلس مقاطعة إسكس التمويل سوى لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة المسجلين لدى مكتب معايير التعليم وأبرموا
عقد برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني ،وسيعملون على:


اتخاذ القرار سواء بتمويل مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة من أجل توفير أماكن التعليم المب ّكر حسب أحدث تحديثات
مكتب معايير التعليم



تمويل األماكن المخصصة لألطفال البالغين من العمر سنتين وثالث سنوات وأربع سنوات الذين يحضرون لدى مقدم
خدمات حاصل على التقييم "جيد" أو "بارز" حسب مكتب معايير التعليم



تمويل األماكن المخصصة لألطفال البالغين من العمر ثالث سنوات وأربع سنوات الذين يحضرون لدى أي مقدم خدمات
حاصل على التقييم "بحاجة إلى التحسين"



االقتصار على تمويل األماكن المخصصة لألطفال البالغين من العمر سنتين الذين يحضرون لدى مقدمي خدمات رعاية
األطفال المب ّكرة الحاصلين على تقييم بسبب عدم وجود أماكن كافية لدى جهات تقديم الخدمات الحاصلة على تقييم "جيد"
أو "بارز"



تأمين جهة تقديم خدمات بديلة وسحب التمويل ،بالقدر المقبول من الناحية العملية ،المُخصص لألطفال الذي يتل ّقون بالفعل
االستحقاق المموّ ل الخاص بهم لدى أحد مقدمي الخدمات الحاصل على تقييم "غير مالئم" من قبل مكتب معايير التعليم



تمويل مقدمي خدمات رعاية األطفال المبكرة المسجلين مؤخرً ا لدى مكتب معايير التعليم إلى أن يتم نشر قرار الفحص
الكامل األول لمكتب معايير التعليم.
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 .5تمويل أماكن برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني
النتيجة :التمويل العادل والشفاف الذي يدعم نطا ًقا متنو ًعا من مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة من أجل توفير أماكن تعليم
مب ّكر وتشجيع مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة الحاليين على التوسّع ومقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة الجدد على
الدخول في مجال رعاية األطفال .يم ّكن هذا التنوّ ع اآلباء من اختيار مقدّم الخدمات الذي يفي بالقدر األمثل باحتياجات طفله
وأسرته.
ّ
ويحق لألطفال المستوفين للشروط تل ّقي  570ساعة من برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني على مدار العام خالل  33أسبوعً ا
كح ٍد أدنى و 52أسبوعًا كح ٍد أقصى .وتنقسم فترة االلتحاق بالبرنامج إلى ثالث فترات تتراوح مدتها من إحدى عشر أسبوعًا إلى
خمسة عشر أسبو ًعا ،ما يعكس فترات حضور المدرسة.
من سبتمبر  ، 2017سيحق ألطفال اآلباء العاملين المؤهلين المستوفين للشروط في جميع أنحاء البالد الحصول على  570ساعة
إضافية في العام ،ما يعني أن العديد من األسر ستتم ّكن من المطالبة بالحصول على  1140ساعة من رعاية األطفال المجانية في
العام أو ما يصل إلى  30ساعة بح ٍد أقصى في األسبوع من الفصل الدراسي لألطفال الذين يبلغون من العمر  3أو  4سنوات.

األسئلة المتكررة
س .كيف يمكن لمقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة المطالبة بالحصول على التمويل من مجلس مقاطعة إسكس؟
ج .يُدخل مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة تفاصيل طفلك في استمارة عبر اإلنترنت في أوقات معيّنة من كل فصل دراسي،
ويوضّح الجدول أدناه تواريخ الفصول الدراسية عند المطالبة بالتمويل .وسيرسل مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة إحصا ًء
بالحضور يشمل جميع األطفال الحضور لجلسات رعاية األطفال المب ّكرة في خالل الفترة المحددة.
الفصل الدراسي

تواريخ الفصل الدراسي مشمولة

مدة برنامج استحقاق
التعليم المب ّكر
المجاني

ما يعادلها بالساعات

صيف 2017

 2017/04/18إلى 2017/07/21

 13أسبو ًعا

 13أسبوعًا ×  15ساعة =  195ساعة

خريف 2017

 17/09/04إلى 17/12/20

 14أسبو ًعا

 14أسبوعًا ×  15ساعة =  210ساعة

ربيع 2018

 18/01/02إلى 18/03/29

 11أسبو ًعا

 11أسبوعًا ×  15ساعة =  165ساعة

ويمكن لمقدم الخدمات المطالبة بما يصل إلى  570ساعة من برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني طوال العام .وإذا توسّع مقدمو
خدمات رعاية األطفال المب ّكرة في االستحقاق لما يزيد عن  38أسبو ًعا ،فإنه ال يزال بإمكانهم المطالبة بالحصول على  570ساعة
كاملة ضمن التواريخ المذكورة أعاله.
يُدفع تمويل برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني إلى مقدم خدمات رعاية األطفال المبكرة في حالة استيفاء الشروط التالية:


تضمين اسم طفلك في إحصاء الحضور تسجيله لدى جهة تقديم الخدمات في يوم إحصاء الحضور



أو إذا تم تضمين اسم طفلك في إحصاء الحضور ولكنه كان مري ً
ضا أو غائبًا خالل هذا األسبوع ،ويُتوقع في األصل أن
يحضر خالل الفصل الدراسي



إذا التحق طفلك بعد تاريخ إحصاء الحضور ،فيمكن تقديم مطالبة متأخرة تفيد بأن طفلك ليس مشموالً في مطالبة لبرنامج
استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لدى أي جهة تقديم خدمات أخرى في مقاطعة إسكس لهذا الفصل الدراسي
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س .ما المبلغ الذي يحصل عليه مقدّم الخدمة؟
ج .يحصل جميع مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة الذي يقدّمون برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لألطفال المؤهلين
الذين يبلغ عمرهم سنتين على سعر مو ّحد في الساعة عن كل طفل مؤهل يبلغ  5.18جنيه إسترليني.
ويتلقى مقدمو خدمات رعاية األطفال المب ّكرة الذي يقدّمون برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني لألطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين ثالث وأربع سنوات مدفوعاتهم باستخدام ( Single Funding Formulaصيغة التمويل الفردي) .فيما يلي استعراض
للسعر مقابل الساعة الذي تدفعه السلطات المحلية لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة في عام 18/2017
 رياض األطفال والحضانات النهارية والمدارس المستقلة  4.21 -جنيه إسترليني في الساعة
 جلساء األطفال  4.41 -جنيه إسترليني في الساعة
 فصول الحضانة الدراسية واألكاديمية المحافظة  4.24 -جنيه إسترليني في الساعة
 مدارس الحضانة المحافظة  6.19 -جنيه إسترليني في الساعة
ويمكن أن يتلقى مقدمو خدمات رعاية األطفال المب ّكرة أيضً ا إعانة مكملة للحرمان االجتماعي تبلغ قيمتها  10بنسات أو  20بنسً ا
أو  30بن ًسا في الساعة مقابل تأهيل األطفال حسب الرمز البريدي لمنازلهم.
ويمكن أن يتلقوا أيضً ا برنامج تمويل طلبة التعليم المب ّكر المتفوقيّن بالنسبة لألطفال المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث
وأربع سنوات ويحضرون لديهم .ويتم احتساب برنامج تمويل طلبة التعليم المب ّكر المتفوقيّن بمعدل  53بن ًسا إضافيًا في الساعة عن
كل ساعة في برنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني.
س .طفلي من ذوي االحتياجات الخاصة ،هل يحق لي الحصول على تمويل إضافي؟
ج .يرجع األمر إلى مقدم خدمات الرعاية فيما يتعلق بالتقدم بمطالبة إلى مجلس مقاطعة إسكس ،مثل منحة مشمولة لتلبية أي
متطلبات إضافية لرعاية األطفال بالنسبة لحالة طفلك .ويلزم تقديم األدلة الداعمة ألي مطالبة من هذا النوع من قبل أحد مختصي
رعاية األطفال ،مثل مستشار االحتياجات التعليمية الخاصة .ويذهب التمويل إلى مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة ليكون قادرً ا
على تقديم أي خدمة إضافية لطفلك.
س .هل يمكن الحصول على عطلة أثناء الفصل الدراسي ،وإذا كان ممك ًنا ،فهل سيُجازى مقدم خدمات رعاية األطفال عند عدم
حضور طفلي؟
ج .نعم ،هذا ممكن .ولن يُمنع مقدم خدمات رعاية األطفال المب ّكرة من تلقي التمويل في حالة غياب الطفل لمدة قصيرة بسبب
العطلة أو المرض.
س .هل يُسمح للمدارس بفرض حضور الطفل إلى الحضانة لديها في حالة الرغبة في الحصول على مكان في المدرسة؟
ج .ال ،ال يُسمح لهم بفرض ذلك ،ولكن نحن ندرك أن هذا ممكن الحدوث .وإذا فرضت إحدى المدارس ذلك عليك ،فنحن نقدّر لك
لفت انتباهنا لذلك بحيث نتخذ اإلجراء المناسب.
س .انتقلت مؤخرً ا إلى مقاطعة إسكس من سلطة محلية أخرى  -هل يحق لي التقدم بمطالبة للحصول على تمويل برنامج استحقاق
التعليم المب ّكر المجاني حتى بالرغم من بدء الفصل الدراسي؟
ج .نحن نسمح لمقدم خدمات رعاية األطفال بالتقدم بالمطالبة عن أي طفل غير مُس ّجل في مقاطعة إسكس .ويمكن لمقدم الخدمات
التقدم "بمطالبة متأخرة" من االستحقاق عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.
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س .ماذا يحدث إذا رغبت في نقل طفلي من جهة تقديم خدمات رعاية األطفال في إسكس إلى جهة أخرى ،هل يكون هذا ممك ًنا
وكيف يمكن تمويل ذلك؟
ج .يفرض عقد االستحقاق المجاني الذي نبرمه مع مقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة عليهم تحويل التمويل إذا انتقل الطفل إلى مقدم خدمات آخر .ومع
ذلك ،يحق لمقدمي خدمات رعاية األطفال المب ّكرة فرض رسوم على فترة اإلشعار .وال يمكن لمجلس مقاطعة إسكس اإلصرار على قيام مقدمي خدمات
رعاية األطفال المب ّكرة بذلك ،ومن ثم قد ُتفرض عليك رسوم عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي لدى مقدم الخدمات الجديد؛ لذا ،إن أمكن ،يُرجى التحقق
من ذلك قبل اتخاذ قرار بنقل طفلك.

س .ماذا أفعل إذا أغلق مقدم الخدمات التابع له دون إنذار مسبق أثناء الفصل الدراسي؟
ج .إذا اضطرت جهة تقديم الخدمات إلى اإلغالق أثناء الفصل الدراسي ،فستحتاج إلى البحث عن جهة بديلة ،يُرجى االتصال بدائرة
المعلومات األسرية عبر البريد اإللكتروني  fis@essex.gov.ukأو باالتصال على رقم الهاتف  0800 055 6874للحصول
على المساعدة .وفور الحصول على مقدم خدمات بديل ،سوف يقدم مطالبة متأخرة لبرنامج استحقاق التعليم المب ّكر المجاني عن
الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.
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