
  
  فرم اظھارنامھ والدین

  مشخصات کودک .1
  نام(ھای) رسمی کودک:  نام خانوادگی رسمی کودک:

  نامی کھ کودک بھ آن شناختھ می شود (اگر با نام فوق متفاوت است):

   مذکر/مؤنت:   تاریخ تولد:

  کدپستی:  آدرس:

نوع مدرک نشان دھنده تاریخ 
تولد (مانند شناسنامھ، 

  پاسپورت):

ثبت کننده مدرک (نام شخص  
  مسئول):

 

     تاریخ ثبت مدرک:
 

ساعت خدمات رایگان مراقبت از کودکان  30مشخصات اضافی برای کودکانی کھ خواستار  .2
  ھستند

شماره بیمھ ملی ولی/مراقبت 
  کننده:

کد واجد شرایط بودن برای  
  ساعت: 30

 

 

  مشخصات مرکز و وضعیت حضور .3
 

ساعت یا  15شما باید این فرم اظھارنامھ را با ذکر تمام مراکزی تکمیل کرده و با آن موافقت کنید کھ فرزند شما برای  •
ساعت در ھفتھ استحقاق تحصیالت سال ھای اولیھ خود بھ آنجا می رود تا بتوانیم مطمئن باشیم کھ ھزینھ بطور  30

  عادالنھ بھ آنھا پرداخت می شود.
واند در یک روز حداکثر بھ دو مرکز برود و اگر فرزندتان بھ بیش از یک مرکز می رود، ھزینھ فرزند شما می ت •

  بطور عادالنھ میان مراکز تقسیم خواھد شد.
 

  فرزند من بھ مراکز زیر می شود:

  نام مرکز(ھا)
عمومی 

)U یا (
تمدیدیافتھ 

)E(  

لطفاً تعداد کل ساعات رایگان استحقاقی کھ در ھر روز 
  را ذکر کنید حضور دارد

تعداد کل 
ساعات در 

  ھفتھ
تعداد ھفتھ در 

  سال
    جمعھ  پنجشنبھ  چھارشنبھ  سھ شنبھ  دوشنبھ

A          

B          

C          

کل ساعت ھای رایگان 
  حضور

        



  )  EYPPفرم ثبت نام کمک ھزینھ شاگردان دوره سال ھای اولیھ ( .4
 

) یک کمک ھزینھ اضافی است کھ برای کودکان خانواده ھائی کھ EYPPبرنامھ کمک ھزینھ شاگردان دوره سال ھای اولیھ (
این کمک ھزینھ . برخی مزایای خاص را دریافت می کنند، بھ ارائھ دھندگان خدمات مراقبت از کودکان آنھا پرداخت می شود

برای بھبود کیفیت تجربھ آنھا در سال ھای اولیھ صرف خواھد شد و از آن با ھدف اثرگذاری مثبت بر روند پیشرفت و رشد 
جھت کسب اطالعات بیشتر با ارائھ دھنده . فرزند شما برای بھبود کیفیت آموزش و یادگیری و امکانات و منابع ھزینھ خواھد شد

                 ک خود صحبت کرده یا بھ این وب سایت مراجعھ کنیدخدمات مراقبت از کود
authorities-local-for-guide-premium-pupil-years-https://www.gov.uk/guidance/early.  

 
است، لطفاً اطالعات زیر را برای دریافت کننده اصلی مزایا ارائھ کنید تا  EYPPاجد شرایط اگر تصور می کنید فرزند شما و

  سازمان مسئول محلی بتواند وضعیت صالحیت را بررسی و تأیید نماید:
 

نام خانوادگی ولی/مراقبت    نام ولی/مراقبت کننده
  کننده

 

     تاریخ تولد ولی/مراقبت کننده

شماره بیمھ ملی/ شماره 
NASS ولی/مراقبت کننده  

   امضای ولی/مراقبت کننده 

    
  اظھارنامھ کمک ھزینھ دسترسی مخصوص ناتوانی و معلولیت   .5

 
کودکان سھ و چھار سالھ ای کھ مقرری معلولیت و ناتوانی کودکان دریافت می کنند و استحقاق رایگان بھ آنھا تعلق گرفتھ است، 

بھ ازای £ 615با نرخ ثابت سالیانھ  DAF ) می باشند.DAFواجد شرایط کمک ھزینھ دسترسی مخصوص ناتوانی و معلولیت (
  ای سالیان اولیھ کودک پرداخت می شود.ھر کودک واجد شرایط بھ مرکز مراقبت ھ

 
  ) دریافت می کند؟DLAآیا فرزند شما واجد شرایط است و مقرری معلولیت و ناتوانی (

 
   خیر   بلھ

 
اگر فرزند شما استحقاق رایگان خود را بین دو یا چند ارائھ کننده تقسیم می کند، لطفاً مرکز اصلی کھ سازمان مسئول محلی باید 

DAF ھا پرداخت کند معرفی کنید:را بھ آن  
 
 

 
 (نام) اظھارنامھ: اینجانب

……………………………………………………………………………………………………………  
 

 (آدرس) ساکن
…………….……………………………………………………………………………………………  

 
من شرایط و مقررات عنوان شده در این نوشتار را درک . تأیید می کنم کھ اطالعات ارائھ شده در باال دقیق و صحیح می باشد

  (نام ارائھ کننده/ھا)کرده و با آنھا موافق ھستم و بھ 
 

اجازه می دھم کھ بودجھ استحقاق رایگان را …………………………………………………………………………………… 
  طبق توافق فوق از طرف فرزند من مطالبھ نمایند.

 
   

https://www.gov.uk/guidance/early


کھ اطالعات ارائھ شده را می توان در اختیار سازمان مسئول محلی و وزارت آموزش و  عالوه بر این، من ھمچنین موافقت دارم
پرورش نیز قرار داد، و آنھا برای تأیید صالحیت فرزند من و نیز دادن اجازه مطالبھ کمک ھزینھ شاگردان دوره سال ھای اولیھ 

)EYPP) یا کمک ھزینھ دسترسی مخصوص ناتوانی و معلولیت (DAF فرزند من بھ اطالعات سایر سازمان ھای ) از طرف
  دولتی دسترسی می یابند.

 
ساعت بھ سازمان مسئول محلی، سازمان مسئول محلی فرض را بر این می گذارد کھ ارائھ کننده  30با ارسال کد استفاده از 

  اجازه اشتراک گذاری این اطالعات و دریافت خبر از ادامھ صالحیت کودک را دارد.
 

  ارائھ کننده خدمات مراقبت از کودکان  ننده/سرپرست دارای مسئولیت قانونیولی/مراقبت ک

   امضاء    امضاء 

نام خود را با 
حروف درشت 

و واضح 
  بنویسید

نام خود را با  
حروف درشت 

و واضح 
  بنویسید

 

   تاریخ   تاریخ

 
  محرمانگی اطالعات .6

معیارھای امنیتی خاصی را برای استفاده سازمان ھا، شامل وزارت آموزش و  1998قانون محافظت از اطالعات مصوب سال  
این قانون بھ افراد (بھ آنھا سوژه . ، سازمان ھای مسئول محلی و مدارس از اطالعات شخصی تعیین کرده است)DfEپرورش (

مانند شاگردان، والدین و معلمان  ھای اطالعات گفتھ می شود) اجازه می دھد تا بدانند اطالعات چھ کسی نگھداری شده است،
  اینھا عبارتند از:. آنھا

 
  حق آگاه شدن از نوع اطالعاتی کھ نگھداری می شود، •
  چرا آن اطالعات نگھداری می شود، و •
  در اختیار چھ کسانی ممکن است قرار داده شود. •

 
 
 
 


