JERSEY PREMIUM
Ha az elmúlt öt évben érkezett Jersey szigetére, a
gyermeke jogosult lehet a Jersey Premium támogatásra.
A Jersey Premium célja elősegíteni, hogy a gyermekek a lehető legtöbbet nyerjék az oktatás során.
A gyermeke iskolája kiegészítő támogatásban részesülhet a Jersey Premium keretében, hogy segítse a
gyermek tanulását. Az iskolák különbözőféleképpen használják fel a Jersey Premium támogatást attól
függően, mi nyújtja a legnagyobb segítséget a gyerekeknek. Lehet, hogy külön foglalkoznak a
gyermekekkel angol nyelvből és matematikából, támogatják az olvasás fejlesztését, felszereléseket
adnak nekik, vagy látogathatják az iskola előtti vagy utáni szakköröket.
Ki jogosult a támogatásra?





Az olyan háztartásokban élő gyermekek, amelyek jövedelemtámogatásban (Income Support)
részesülnek
Gyermekek, akik egy jövedelemtámogatásban részesíthető "regisztrált" háztartásban élnek
(azaz olyan háztartásban, amely teljesíti a Társadalombiztosítási Minisztérium által
meghatározott követelményeket), de még nem laknak Jersey szigetén legalább öt éve
Állami gondozott gyermekek (a szociális szolgálat gondozásában álló gyermekek)

Teendők
Ha nem él Jersey szigetén már legalább öt éve ÉS úgy gondolja, hogy jogosult lenne
jövedelemtámogatásra, válaszoljon az alábbi kérdésekre, és küldje vissza a kérdőívet a gyermeke
iskolájába. A válaszai alapján megállapíthatjuk, hogy jogosult-e a gyermeke a Jersey Premium
támogatásra. Kérjük, az egész családra nézve egy kérdőívet töltsön ki.
AZ ÖN ADATAI
Teljes név: ______________________________________________________________________
A Jersey szigetére való érkezésének dátuma: ____________________________________________
A GYERMEK / GYERMEKEK
Az egyes gyermekek teljes neve

Születési idő

Látogatott Jersey szigeti iskola

A HÁZTARTÁS
A háztartás meghatározása a következő:


egy egyedülálló szülő vagy egy pár (házastársak, élettársak vagy bejegyzett élettársak), akik
egy címen laknak iskoláskorú gyermekekkel

A családi háztartás részének kell tekinteni az olyan 25 év alatt fiatalokat, akik munkanélküliek vagy
nappali tagozatos oktatásban részesülnek.
Nem számítanak a háztartás tagjának a további családtagok, még akkor sem, ha Önnel egy
ingatlanban élnek, azaz ne számítsa bele a háztartásba az esetlegesen Önnel élő idős rokonait.
_________________________________________________________________________________
Hány (16 éves vagy annál idősebb) felnőtt él általában a háztartásában? Számolja bele saját
magát, a párját (ha van) és bármely olyan (16 és 25 év közötti) fiatalt, aki nappali tagozatos
oktatásban részesül vagy munkanélküli.
………………………………
Hány (15 év alatti) iskolaköteles korú gyermek él általában a háztartásában?
……………………………..
SZÁLLÁS
Milyen típusú ingatlanban él? (Kérjük, jelölje pipával a választ)
Ház
Lakás
Bérelt szoba
Szálló
Vendégfogadó
Milyen jogon lakik az otthonában? (Kérjük, jelölje pipával a választ)
Tulajdonos
Magánbérlő
Szociális bérlakás bérlője (States of Jersey, lakásalaptól vagy községtől)
Hány hálószobát használnak kizárólag az Ön háztartásának tagjai?
………………………………
Ha bérelt ingatlanban lakik (akár magánbérletben akár szociális bérlakásban), mennyi bért fizet
hetente?
,00 £

A HÁZTARTÁS KIADÁSAI
Hetente mennyi pénzt költ az alábbiakra:
Gyermekfelvigyázás:
,00 £
Tartásdíj (ha alkalmazandó, például volt élettárs/házastárs vagy más háztartásban élő gyermek
vagy gyermekek részére)?
,00 £
A HÁZTARTÁS BEVÉTELEI ÉS MEGTAKARÍTÁSAI
Mennyi a háztartás heti bevétele (bruttó kereset vagy egyéni vállalkozói bevétel)?
,00 £
Mennyi segélyt kap a háztartása hetente [beleértve az anyaági ellátást (maternity benefit),
munkaképtelenségi juttatást (incapacity allowance) ápolási díjat (carers' allowance), stb.]?
,00 £
Ha Jersey szigetén kívül máshol is van ingatlana, mennyi az ingatlan értéke?
,00 £
Mennyi megtakarítása van a háztartásának? (Megtakarítás lehet befektetés, kötvény, tőke vagy
trösztben tartott ingatlan, stb.)
,00 £
FELHATALMAZÁS
Kérjük, igazolja lent az aláírásával, hogy felhatalmaz bennünket a gyermeke Jersey Premium
támogatásra való jogosultságának megállapítására.

Aláírás: _________________________________________ Kelt: ________________________
A jelen kérdőívben szereplő adatokat kizárólag a gyermeke Jersey Premium támogatásra való
jogosultságának megállapítása érdekében dolgozzák fel a 2005. évi (Jersey) adatvédelmi törvény
rendelkezéseivel összhangban. Az Oktatásügyi Minisztérium semmilyen külső féllel nem osztja meg
az adatait.

