
 استمارة إقرار والد

 بیانات الطفل .1

 االسم (األسماء) القانوني األول للطفل: االسم القانوني ألسرة الطفل:
 

 اسم شهرة الطفل (إن كان مختلف عما سبق):
 

  ذكر/ أنثى:  تاریخ المیالد:
 الكود البریدي: العنوان:

 
المستند الثبوتي على 
تاریخ المیالد (مثل، 
 شهادة المیالد، جواز

 السفر):

ُمسجل الوثیقة (اسم  
 الموظف):

 

    تاریخ تسجیل الوثیقة:
 ساعة من رعایة األطفال المجانیة 30بیانا إضافیة لألطفال بعد  .2

رقم التأمین 
االجتماعي للوالد/ ولي 

 األمر

كود االستحقاق  
 للثالثین ساعة:

 

 بیانات الجلسات والحضور .3

واستكماله مع كل جلسة یحضرها طفلك یجب علیك الموافقة على هذا اإلقرار  •

ساعة أسبوعی�ا للتأكد من تقسیم المبلغ  30أو  15الستحقاقهم التعلیمي المبكر لمدة 

 المدفوع بعدالة بین تلك الجلسات.

یمكن لطفلك حضور موقعین بحد أقصى في الیوم الواحد وٕان حضر طفلك أكثر من  •

 بین الجلسات.جلسة سنقوم بتقسیم المبلغ المدفوع بالتساوي 

 

 



 یحضر طفلي الجلسات التالیة:

اسم (أسماء) 
 الجلسة

دولي أم 
 ممتد

برجاء إدخال إجمالي ساعات االستحقاق 
 المجانیة التي حضرها الطفل یومی�ا

إجمالي 
عدد 

الساعات 
في 

 األسبوع

عدد 
األسابیع 

 الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین سنوی�ا

 أ
 

        

 ب
 

        

 ج
 

        

إجمالي 
الساعات 
المجانیة 

الیومیة التي تم 
 حضورها

        

 استمارة التسجیل الممیزة لسنوات الطالب األولى: .4

استمارة السنوات األولى الممیزة للطالب هي مبلغ إضافي من المال ُیدفع لمقدمي الرعایة ألبناء 

العائالت الذین یتلقون منافع محددة. یتم استخدام هذا المبلغ لتعزیز جودة خبرة السنوات األولى 

م ونمو الطفل. من خالل تحسین التعلیم والتدریس والموارد والمرافق بهدف التأثیر إیجاًبا على تقد

للمزید من المعلومات، برجاء التحدث مع أحد مقدمي الرعایة أو البحث على الرابط التالي 

authorities-local-for-guide-premium-pupil-years-https://www.gov.uk/guidance/early. 

إن كنت تعتقد أن بإمكان طفلك التأهُّل الستمارة التسجیل الممیزة لسنوات الطالب األولى برجاء 

ملء البیانات التالیة لصاحب المصلحة الرئیسي لتمكین السلطة المحلیة من تأكید جدارته 

 ستمارة:لال

https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-premium-guide-for-local-authorities
https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-premium-guide-for-local-authorities


االسم األول للوالد/ 
 ولي األمر

  لقب الوالد/ ولي األمر 

تاریخ میالد الوالد/ 
 ولي األمر

   

الرقم التأمیني للوالد/ 
 ولي األمر

توقیع الوالد/ ولي  
 األمر

 

 إقرار مبلغ اإلعاقة .5

األطفال ذوو الثالث أو األربع سنوات الذین یتلقون العالوة المعیشیة للطفل المعاق ویتلقون 

االستحقاق المجاني یحق لهم الحصول على مبلغ لإلعاقة. وهذا المبلغ ُیدفع في سنوات الطفل 

 جنیًها إسترلینی�ا سنوی�ا للطفل المستِحق. 615بواقع األولى 

 وة المعیشیة لإلعاقة؟هل طفلك یستحق ویتلقى العال

  ال  نعم
إن كان طفلك یقوم بتقسیم استحقاقه المجاني بین مقدمي رعایة أو أكثر، رجاًء قم بتحدید المكان 

 الرئیسي الذي تقوم فیه السلطة المحلیة بدفع مبلغ اإلعاقة:

 
 

 ............................................................................(االسم) إقرار: أنا 

 ....................................................................................العنوان 

أقر بأن البیانات الموضحة أعاله دقیقة وصحیحة وأفهم وأوافق على الشروط المنصوص علیه 

 ...............................................(اسم مقدم/ مقدمي الرعایة) ا المستند وأوكل في هذ

................................ للمطالبة بمبلغ االستحقاق المجاني على النحو الُمتفق علیه 

 أعاله نیابًة عن طفلي.



إلى السلطة المحلیة ووزارة التعلیم عالوًة على ذلك أوافق على اإلدالء بالبیانات التي قدمتها 

واللتین ستحصلین على البیانات من وزارات حكومیة أخرى للتأكید على استحقاق الطفل وتمكین 

مقدم الرعایة من المطالبة باستمارة سنوات الطالب األولى الممیزة أو مبلغ اإلعاقة نیابًة عن 

 طفلي.

) ساعة، تفترض السلطة المحلیة أن مقدم الرعایة 30من خالل تقدیم كود إیصال الثالثین (

 استحقاقیة الطفل المستمرة.یحمل تصریح بالمشاركة بالبیانات واستالم التحدیثات بشأن 

 مقدم الرعایة الوالد/ الواصي/ ولي األمر المسؤول قانوًنا
  التوقیع  التوقیع

  بالحروف االسم  االسم بالحروف
  التاریخ  التاریخ
 خصوصیة البیانات .6

ضمانات تتعلق باستخدام البیانات الشخصیة من ِقَبل  1998یفرض قانون حمایة البیانات لعام 

المنظمات بما في ذلك وزارة التعلیم والسلطات المحلیة والمدارس. یعطي القانون الحقوق 

الذین یتم االحتفاظ ببیاناتهم، مثل التالمیذ، واآلباء لألشخاص (ُیطَلق علیهم "مواضیع البیانات") 

 والمعلمین. وهذا یتضمن:

 الحق في معرفة أنواع البیانات المحفوظة. •

 الحق في معرفة سبب حفظها. •

 الحق في معرفة األطراف التي یتم تبلیغها بالبیانات. •


