
Pentru a afla mai multe despre ce esti dreptul la, beneficiile de 
devreme de învățare și de ingrijire, sau pentru a afla detalii pentru 
autoritățile locale, vizitați:

Ce trebuie să fac?

Unde pot afla mai multe?

parentclub.scot/elc  

Nu, puteți alege pentru a avea acces la toate sau o 
parte din 1140 ore disponibile pentru copilul dvs.

Avem să ia toate finantate de ore?

DE MAI MULT TIMP PENTRU A SPORI INCREDEREA LOR.

Autoritatea locală va avea propriul proces de aplicare si datele - 
ceea ce înseamnă că ar fi putut să se aplice în curând. Contactați-le 
pentru a afla când și cum să aplicați, sau pentru a obține mai multe 
informații despre gama de furnizorii de servicii în zona dvs.

 

 
      Acest mult mai

ÎNVĂȚAREA TIMPURIE
& INGRIJIREA COPIILOR.

ACUM, VĂ PUTEȚI AUTENTIFICA. 



• Plin de zile

• Zi parțială

• Scoala de zile

• Timp pe termen lung sau anului

• Mai mult de un singur furnizor

Aceasta depinde de ceea ce este 
disponibil în zona dvs.

• Pepiniere - aceasta ar putea fi  
o pepiniera la o familie centrul sau 
o școală, un privat sau de caritate-
rula prescolara, sau orice alt tip 

•  Childminders

•  Setările în aer liber

•  Setările Gaelic sau specializate

•  Playgroups

• Sau un amestec de mai sus

Din August 2020 orice prestator care 
îndeplinește noul standard national, are 
un spațiu disponibil și este fericit de a 
intra intr-un contract cu autoritatea locală 
poate oferi copilului dvs un finantate 
locul. Fiecare setare va fi diferită și cel 
mai bine este sa intrebe ce acestea oferă.

Early invatare si ingrijirea copiilor oferă un jet suntem liberi unul real in 
mod confidential si independenta, precum si construirea pe limba lor si 
dezvoltare. Este un mod grozav pentru ei de a face prieteni și să se joace 
cu o mulțime de alte copii, în timp ce de învățare lucruri noi.

Până la 30 de ore pe saptamana, 
asta este gratuit pentru tine! 

Care sunt avantaje mari de devreme 
Learning & ingrijirea copiilor?

Unde pot copilul 
meu sa isi ore?

Aceste setări ar  
putea include: 

Copilul dumneavoastră ar 
putea să poată accesa:

MAI MULT TIMP PENTRU A JUCA ÎN AFARA CU PRIETENII.

Din August 2020, 2, 3 sau 4 ani ar putea beneficia de 1140 ore un an mai 
devreme a invatarii si ingrijirea copiilor, e liber sa te, finantat de Guvernul 
Scoțian și autoritățile locale. Care funcționează la aproximativ 30 ore pe 
săptămână dacă îl utilizați în timpul scolii timp pe termen lung, sau în jurul 
22 ore pe săptămână dacă îl utilizați pe tot parcursul anului.

De asemenea, poate oferi timp pentru a dezvolta aptitudinile tale, mergeți 
înapoi la locul de munca, Scoatem ceva adoptată în jurul casei, sau chiar numai 
pentru a vă reîncărca bateriile.


