Ten formularz może być wypełniony przez rodziców lub opiekunów ubiegających się o 15 godzin
tygodniowo (maksymalnie) darmowej opieki nad dziećmi.
Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia:

Male / Female
Adres zamieszkania dziecka włącznie z kodem pocztowym:

Dane rodziców/opiekunów :
Prawne Nazwisko

Imię

National Insurance Number or
National Asylum Support Number

Tytuł Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa z dzieckiem (np. matka, ojciec):

Numer telefonu rodzica/ opiekuna:

Adres emailowy rodzica
Local children’s centre (jeśli znasz):

Zaznacz(√) jesli dziecko jest tam
zarejestrowane

Proszę zaznaczyć odnoszące się kryteria:
1. Income Support
2. Income Based Job Seekers Allowance (JSA)
3. Income related Employment and Support Allowance (ESA)
4. Support under part 6 of the Immigration and Asylum Act 1999
5. The guaranteed element of State Pension Credit
6. Child has left Local Authority care through Special Guardianship, Adoption or Residence
Order
7. Child is currently a Looked After Child, eg in Foster Care
8. Twój Dwulatek otrzymuje Disability Living Allowance (DLA)
Proszę załączyć kopię listu DLA jako dowód

9.

Child Tax Credit, i masz dochód roczny (potwierdzony przez HM Revenue and
Customs) nie większy niż £16,190

Ochrona Danych.Better 2gether Funding wykorzystuje powyższe informacje w celach adminstracyjnych i do sprawdzenia w
przyszłości kwalifikowalności dziecka na dalsze EYPP, jak również w celach statystycznych do planowania przyszłych
zapotrzebowań.Council sprawdzi powyższe informacje z innymi zródłami w celu weryfikacji ich prawdziwości, korzystając z
Eligibility Checking Service (ECS) , który jest dostępny na stronie rządowej dla wszystkich agencji udzielających zasiłków i
dofinansowań. Jeżeli jednak, ECS nie będzie w stanie zweryfikować Państwa zasiłków, będziemy zmuszeni skontaktować się w
celu uzyskania potwierdzenia otrzymywanych zasiłków i dochodów.
Informacje te są również wykorzystywanie dla centrów dziecka( children’s centre services). Informacje o postępach dzieci bedą
zbierane dla ewaluacji(oceny) i rodzice/ opiekunowie będą mieli możliwość przyczyniania się do nich.Wymagane informacje będą
bezpiecznie przechowywane i zostaną ujawnione wyłącznie pracownikom władz lokalnych lub agencji partnerskich, które mają
odpowiednie upoważnienia, a także w stosownych przypadkach, Departmentowi Edukacji, Ofsted i CACI.
Wiltshire Council przechowuje wszystkie dane osobowe zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych z 1998 r.

Potwierdzam, że przeczytałem i zrozumiałem powyższe oświadczenie i chciałbym, aby moje
dziecko otrzymało dofinansowane miejsce w zatwierdzonej placówce (NB: nie wszystkie placówki
kwalifikują się, aby otrzymać powyższe dofinansowanie, proszę sprawdzić odpowiednią listę
kwalifikujących się placówek dostępną na www.wiltshire.gov.uk)

Rodzic / Opiekun Podpis__________________________________

Data: _______________

Prosimy o odesłanie formularza do
Free Entitlement Funding, Children’s Services, Count Hall, Trowbridge, BA14 8JN
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