Bu form haftada ücretsiz çocuk bakımı 15 saat için başvuruda ebeveynler ve bakıcılar tarafından kullanılmak üzere.

Çocuğun ismi:

Doğum tarihi:

Erkek/Kadın:
posta kodu da dahil olmak üzere Çocuğun adresi:

Ebeveyn / bakıcı uygulama hakkında detay:
Yasal Soyadı

yasal Önad

Çocuğa ilişki:

Başlık Doğum tarihi

Ulusal Sigorta Numarası veya Ulusal
İltica Destek Numarası

Ebeveyn /
numarası:

Bakıcı

kişinin

telefon

Ebeveyn email adresi:
Yerel çocuk merkezi (biliniyorsa):

merkezde kayıtlı ise
işaretleyiniz:

Please tick to confirm which criteria apply:
1. Gelir Desteği
2. Gelir Tabanlı İş Arayanlar Ödeneği (JSA)
3. Gelir ilgili İstihdam ve Destek Ödeneği (ESA)
Göç ve İltica Yasası 1999 kapsamında 6 altında
4. Destek
5. Devlet Emeklilik Kredi garanti eleman
6. Çocuk Özel Vesayet, Kabulüne veya Residence Sipariş aracılığıyla Yerel Yönetim bakımı
bıraktı
7. Çocuk şu anda Foster Bakımı, Çocuk sonra örneğin baktım edilir
8. Çocuk Engelli Yaşam Ödeneği aldıktan ise (DLA)
kanıtı olarak DLA mektubun bir kopyasını ekleyiniz.
£ 16.190 aşmadığı
9. Vergi Kredisi ve (HM Revenue ve Gümrük tarafından değerlendirilen) yıllık hane gelirine
sahip
Veri Tablosu. Bu bilgiler daha iyi 2gether Bağışı, Early Years Öğrenci Premium (çocuğunuz olduktan sonra üç) yönetmek ve çocuk hizmetleri planlamasını bilgilendirmek
için toplanan, o kadar sürebilir değerlendirilmesi ve ihtiyaç coğrafi yayılması için kullanılır. Bu tür sağlayıcılarına yarar bağlanan güvenli bir hükümet web sitesi üzerinden
erişilen Uygunluk Kontrol Servisi (ECS) olarak, hak doğrulamak için yasaların izin olarak konsey diğer kaynaklardan karşı bilgileri kontrol edecektir. ECS sizin fayda
doğrulamak mümkün olmamıştır Ancak, biz o zaman bilet ya da gelir onaylamak için yarar alınması şu anda göstermek için kanıt istemek için sizinle temasa gerekecektir.
Bu bilgiler aynı zamanda çocuk merkezi hizmetlerini meşgul etmek için kullanılır. Çocukların ilerleme hakkında bilgi değerlendirme için tahsil edilecek ve veliler / bakıcılar
bu konuda katkı sağlama fırsatı sunulmaktadır. Talep edilen bilgiler güvenli bir şekilde yapılacak ve sadece yanı sıra yerel yönetim ya da bir erişim hakkına sahip ortak
kurumları içinde personel ifşa edilecektir gibi uygun olduğunda, Eğitim, Ofsted ve CACI Bölümüne. Wiltshire Konseyi Veri Koruma Yasası 1998 gereklerine uygun olarak
tüm kişisel verileri işler.

Ben okudum ve yukarıda veri deyimi anladı ve onaylanmış bir ayarda bir fonlu bir yere sahip çocuğumu
istiyorum teyit. (Not: Tüm ayarları / Çocuk bakıcıları fon almak için hak, www.wiltshire.gov.uk mevcut
uygun ayarların listesini kontrol edin).
Ebeveyn / Bakıcı İmza: _______________________________ Tarih: _____________

Bu formu iade ediniz:
Ücretsiz Hak Finans, Çocuk Hizmetleri, County Hall, Trowbridge, BA14 8JN

Versiyon: 2015 Şubat

