
باوك/ۆرمی ڕاگەیاندننامەی دایكف  
Parent Declaration Form 

 زانیارییەکانی منداڵەکە .1
 :(Child’s Legal Forename)ناوی یاسایی خودی منداڵەکە  :(Child’s Legal Family Name)ناوی یاسایی منداڵەکە سەر

 :(وەی سەرەوەنا وئە ئەگەر جیاوازە لە)منداڵەکە بە چ ناوێکی تر ناسراوە 
Name by which the child is known (if different from above) 

  :(Male/Female) کچ/کوڕ  :(Date of Birth) بەرواری لە دایکبوون

 :(Address) ئەدرەس/ناونیشان
 

 :(Post Code) پۆستکۆد

بەڵگەنامەی بەرواری لە دایکبوونەکە 
 :(پەساپۆرتبڕوانامەی لەدایکبوون، بۆ نموونە )

Documentary proof of DoB Type (eg. Birth 

Certificate, Passport) 

تۆمارکراوە لە  بەڵگەنامەکە 
 (:ناوی کارمەندەکە)الیەن 

Document recorded by (Name of 

staff member) 

 

 :بەرواری تۆمارکردنی بەڵگەنامەکە
Date document recorded 

   

 

 دەکەنمنداڵ چاودێریی خۆڕایی  سەعات ٠٣زانیاریی زیاتر دەربارەی ئەو مندااڵنەی کە داوای  .2
ژمارەی ناشناڵ ئینشورەنس نەمبەری 

  بەخێوکەر/باوك/دایك
Parent/carer National Insurance Number: 

 سەعات ٠٣ مافیبوونی کۆدی  
  :چاودێریی خۆڕایی

30 Hours eligibility code: 

 

 
 و دەوامکردن ەدەربارەی شوێنەک زانیاریی .3
 

  کە  بکەیت شوێنانەفێرگە و هەموو ئەو و تێیدا دەستنیشانی تۆ دەبێت ئەم فۆرمی ڕاگەیاندننامەیە پەسەند بکەیت و پڕ بکەیتەوە
، و دەوامی تێدا بکات بێتبئامادەی  سەعات ٠٣یان  ٥١بۆ ماوەی دەتوانێت هەفتانە  بنەڕەتیمافی پەروەردەی  بە پێیمنداڵەکەت 

 .ئەوەش بۆ ئەوەی هەموو ئەو شوێنانە بە شێوەیەکی دادپەروەرانە داراییان بۆ دابین بکرێت

  منداڵەکەت دەتوانێت لە ڕۆژێکدا ئەوپەڕی لە دوو شوێن دەوام بکات و ئەگەر منداڵەکەت لە دوو شوێنی جیاواز دەوام بکات ئەوا
 . سەر دوو شوێنەکەدا دابەش دەکەیندپەروەرانە بەئێمە دارایی تەرخانکراو بە شێوەیەکی دا

 

 :منداڵەکەم لە ئەم شوێنانەی خوارەوە دەوام دەکات

ناوی شوێنەکە یان 
 شوێنەکان

: ج جۆرێکە
گشتی 

-یونیڤێرسەڵ )
U ) یان

درێژکراوە 
 (E-ئێکستێندید )

Universal (U) or 
Extended (E) 

مافی ئەوەی لە ڕۆژێکدا ایە کۆی ئەو سەعاتانە بنووسە کە تک
 دەوام بکاتهەیە بە خۆڕایی 

Please enter total free entitlement hours attended per day  کۆی ژمارەی
سەعاتەکان لە 

 هەفتەیەکدا
Total number of 

hours per week 

ژمارەی 
هەفتەکان لە 

 ساڵێکدا
Number of 

weeks per year 
 دووشەممە

Mon 
 سێشەممە

Tue 
 چوارشەممە

Wed 
 پێنجشەممە

Thu 
 هەینی
Fri 

         أ

         ب

         ج

کۆی سەعاتە 
خۆڕاییەکانی ڕۆژانە 

 کە دەوامیکردووە
Total Daily Free 
Hours Attended 

        



 پەروەردەی بنەڕەتی مندااڵنین بۆ دارایی تایبەت بۆ فۆرمی ناونووسکرد .4

بریتیە لە بڕێك پارەی زیاتر دەدرێت بە ئەو ( Early years Pupil Premium - EYPP) پەروەردەی بنەڕەتی مندااڵنیدارایی تایبەت بۆ 
ئەم داراییە زیادەیە . دەزگایانەی کە چاودێریی منداڵ دابین دەکەن بۆ مندااڵنی ئەو خێزانانەی کە لەسەر هەندێك لە بێنەفێتە دیاریکراوەکانن

شێوازی فێرکردن و فێربوون و شتومەك ئەوەش لە ڕێگەی چاکترکردنی  ،ەڕەتیبنکردنی ئەزموونی پەروەردەی بەهێزبەکاردەهێنرێت بۆ 
بۆ . هەبێت و ئامڕازەکانی فێرکردن، بە مەبەست و ئامانجی ئەوەی کە ئەوە کاریگەریی باشی لەسەر فێرکردن و پێشکەوتنی منداڵەکەت

ەکەت دابین دەکات بکە وە یان بڕوانە سایتی ئینتەرنێتی ڵمندا زانیاریی زیاتر لەوبارەیەوە، تکایە پرسیار لە ئەو دەزگایەی کە چاودێریی بۆ
authorities-local-for-guide-premium-pupil-years-https://www.gov.uk/guidance/early. 

 
ئەم ، ئەوا تکایە هەیە 'EYPP - پەروەردەی بنەڕەتی مندااڵنیدارایی تایبەت بۆ 'وەڕەدایت کە منداڵەکەت مافی با وئە ئەگەر تۆ لە

بۆ ئەوەی دەزگای شارەوانی پشتڕاستی  دەربارەی کەسی سەرەکی کە بێنەفێتەکە بە ناوی ئەوەوە وەردەگیرێت بنووسەزانیاریانەی خوارەوە 
 :و مافەتان هەیەئە بکاتەوە کە

 

باوك یان /ناوی یەکەمی دایك
 منداڵەکە بەخێوکەری

Parent/carer First Name 

باوك یان /دایك سەرناوی 
 منداڵەکە بەخێوکەری

Parent/carer Last Name 

 

باوك /بەرواری لە دایکبوونی دایك
 منداڵەکە بەخێوکەرییان 

Parent/carer Date of Birth 

   

 ژمارەی ناشناڵ ئینشورەنس نەمبەر
ی 'NASS-ناس'ژمارەی یان 
 منداڵەکە بەخێوکەریباوك یان /دایك

Parent/carer National Insurance 
Number / NASS Number 

باوك یان /ئیمزای دایك 
 منداڵەکە بەخێوکەری

Parent/carer Signature 

 

   

 کۆمەکی کەمئەندامی دارایی بۆ ڕاگەیاندننامە .5
 

 Disability Living - دیسەیبیڵیتی لیڤینگ ئەالوەنسواتە )وەردەگرن  کۆمەکی کەمئەندامیمندااڵنی تەمەن سێ ساڵ یان چوار ساڵ کە 

Allowance ) ،کە پێی )دەبێت  دارایی کۆمەکی کەمئەندامیان گرتنیرمافی وەئەوا و هەروەها مافی چاودێریی خۆڕایی منداڵیان هەیە
بۆ هەر سااڵنە بڕێکی دیاریکراوە و  دارایی کۆمەکی کەمئەندامی(. Disability Access Fund - دیسەیبیڵیتی ئەکسێس فەند دەگووترێت

 .کە منداڵەکە دەوامی تێدا دەکات بنەڕەتیپەروەردەی  دەدرێت بە ئەو شوێنە یان دەزگایەی ڕاستەوخۆکە  615£ بڕی منداڵێك بریتیە لە
 

  ی هەیە و وەریدەگرێت؟(ئەالوەنسدیسەیبیڵیتی لیڤینگ واتە ) کۆمەکی کەمئەندامیئایا منداڵەکەت مافی 
 

 بەڵێ
Yes 

 نەخێر 
No 

 

 
، تکایە دەزگا و دەوام دەکات بەسەر دەبات شوێنئەگەر منداڵەکەت ئەو سەعاتانەی کە بە خۆڕایی مافی خۆیەتی لە دوو یان زیاتر لە دوو 

 :بدات بە ئەوەیان دارایی کۆمەکی کەمئەندامیسەرەکییەکەیان دەستنیشان بکە بۆ ئەوەی شارەوانی 
 

 

 

( ناوت بنووسە) من: ڕاگەیاندننامە

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

( ئەدرەسەکەت بنووسە) نیشتەجێی

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

من لە هەموو ئەو مەرجانەی لە ئەم بەڵگەنامەیەدا . نووسیومن ڕاست و دروستنلە سەرەوە  ئەو زانیاریانەیهەموو پشتڕاستی دەکەمەوە کە 
( دەزگاکە یان دەزگاکان بنووسەشوێن و  یناو)دەستنیشان کراون تێدەگەم و ڕەزامەندم و پەسەندیان دەکەم و من ڕێگە دەدەم بە 

داوای دارایی بکات بۆ مافی چاودێریی  ەوەمنداڵەکەم بە ناویکە   ……………………………………………………………………
 . خۆڕایی منداڵ

 

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


هەروەها من ڕەزامەندیی دەردەبڕم کە ئەو زانیاریانەی داومن دەتوانرێت بدرێن بە شارەوانیی ناوچەکە و وەزارەتی پەروەردە کە ئەوان 
هەروەها بۆ  ،کە منداڵەکەم ئەو مافەی هەیە ووە بەدەستبهێنن بۆ ئەوەی پشتڕاستی بکەنە زیاتر لە دەزگاکانی تری دەوڵەتدەتوانن زانیاریی 

دارایی کۆمەکی یان  مندااڵنی پەروەردەی بنەڕەتیدارایی تایبەت بۆ داوای وەرگرتنی بە ناوی منداڵەکەمەوە ئەوەی کە دەزگاکە 
 .بکات کەمئەندامی

 
سەعاتی بە دەزگای شارەوانی ناوچەکە، ئەو مانایە بە دەزگای شارەوانی دەبەخشێت کە دەزگاکە ماف و  ٠٣پێدانی کۆدی پسووڵەی 

 . بهێنێتتمۆڵەتیی ئەوەی هەیە کە ئەم زانیاریانە بە هاوبەشی بەکاربهێنێت و زانیاریی نوێ دەربارەی مافی منداڵەکە لە داهاتوودا بەدەس

 
 

 یاسایی منداڵەکە بەخێوکەری/رچاودێ/باوك/دایك
Parent/Carer/Guardian with legal responsibility 

 ریی منداڵ دابین دەکاتێدەزگاکەی کە چاود
Childcare Provider 

 ئیمزا
Signed 

 ئیمزا 
Signed 

 

 ناو
Print name 

 ناو 
Print name 

 

 بەروار
Date 

 بەروار 
Date 

 

 

 نهێنیپاراستنی زانیارییەکان .6

پاراستنی بەکارهێنانی زانیارییە تایبەتییەکان لە الیەن  بە مەبەستیخاڵی دەستنیشان  کردووە کۆمەڵێك  ٥٩٩١ی زانیاریی پاراستنی یاسا
بۆ ئەو کەسانەی کە یاساکە مافی دابین کردووە . دەزگاکانەوە، لەوانە خودی وەزارەتی پەروەردە، شارەوانیی ناوچەکە و قوتابخانەکان

   :لەوانە .، بۆ نموونە خوێندکارەکان، دایك و باوکیان و مامۆستاکانیان(خاوەنی زانیارییەکانواتە ) وەرگیراوە و هەڵگیراوە ەکانیانزانیاریی
 

  انینی ئەو زانیاریانەی کە کۆکراونەتەوە و هەڵگیراون،زمافی 

 ،بۆچی ئەو زانیاریانە کۆکراونەتەوە و هەڵگیراون و 

 بدرێنێك دەتوانرێن بە کێ و بە چ الیەن. 
 
 
 


