Jersey Premium adatlap 2017-2018
A Jersey Premium bemutatása
A Jersey Premium egy iskoláknak szóló célzott támogatási program, amelyet azért vezettek be, hogy
minden gyermek a lehető legjobban kihasználhassa az oktatásban rejlő lehetőségeket. Az iskolák minden
évben a jogosult gyermekek száma alapján megállapított kiegészítő támogatást kapnak. A támogatást
úgy alakították ki, hogy minden tanuló magas színvonalú oktatásban részesülhessen, amely a szükségletei
vagy tanulási nehézségei részletes ismeretén alapul.
Az iskolák kötelesek igazolni, hogy úgy használták fel a Jersey Premium keretüket, hogy az mérhető
változást eredményezzen a jogosult diákok tanulmányi és oktatási eredményeiben.
Az Oktatási Minisztérium minden iskolától elvárja, hogy támogassa valamennyi diák törekvéseit és
képzettségi szintjének emelését, függetlenül attól, jogosultak-e Jersey Premium támogatásra.
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Miért szükséges a Jersey Premium?
A Jersey Premium bevezetése lehetővé tette, hogy a sziget iskolái felülvizsgálják az oktatáshoz és
tanuláshoz való hozzáállásukat, biztosítva, hogy ezáltal minden tanuló a lehető legjobbat hozhassa ki
magából.
A rendelkezésre álló bizonyítékok arra mutatnak, hogy a Jersey Premium támogatásra jogosult
tanulók jelentős része nem éri el azt a szintet a tanulmányai során, amely a képességei alapján
általában elvárható lenne. A Jersey Premium támogatás célja ezért az, hogy az egyéni képességek
minden szintjén emelje a jogosult tanulók képzettségi szintjét és erősítse a személyes törekvéseiket.

Jersey Premium támogatásra jogosult gyermekek
csoportjai
1. ÁLLAMI GONDOZÁSBAN ÁLLÓ GYERMEKEK
2. JOGOSULT
Minden állami gondozásban lévő gyermek jogosult Jersey
Premium támogatásra. Minden iskola nyilvántartja az állami
gondozásban lévő tanulói adatait. Az állami gondozásban lévő
gyermekek 18 évnél fiatalabbak, és egy jogi határozat
rendezheti, hogy hol és kivel kell élniük, illetve nevelhetik őket
családtagok vagy nevelőszülők, illetve dönthettek úgy, hogy
elhagyják az otthonukat, hogy egy más intézetben
gondoskodjanak róluk.
2. Jogosult
jövedelemtámogat
ási előzményekkel
rendelkező
háztartásokban élő
gyermekek
1. Állami
gondozásban lévő
gyermekek

3. "Regisztrált"
jogosult
háztartásokban élő
gyermekek
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3. "REGISZTRÁLT" JOGOSULT HÁZTARTÁSOKBAN ÉLŐ
GYERMEKEK

Azok a családok, amelyek kevesebb, mint öt éve élnek Jersey
szigetén (amelyek lakhatási és munkavállalási szempontból
"regisztrált" státuszúnak számítanak), de amúgy jogosultak
lennének jövedelemtámogatásra (Income Support), egy rövid
kérdőív kitöltésével megtudhatják, hogy a gyermekeik
jogosultak-e Jersey Premium támogatásra. A kérdőív
beszerezhető az iskolákban vagy az Oktatási Minisztériumtól,
és több különböző nyelven is rendelkezésre áll.
A szülőknek érdemes a lehető leghamarabb kitölteni a
kérdőívet, hogy meg lehessen határozni a jogosultságukat, és a
támogatást ki lehessen utalni a gyermek iskolája részére.

JÖVEDELEMTÁMOGATÁSI
ELŐZMÉNYEKKEL
RENDELKEZŐ
HÁZTARTÁSOKBAN ÉLŐ
GYERMEKEK
Az olyan háztartásokban élő
gyermekek részére jár Jersey
Premium támogatás, amelyek az
elmúlt öt évben (2012. augusztus 1.
és 2017. július 31. között) összesen
legalább 12 hónapra igényeltek
jövedelemtámogatást.
Ha az Ön háztartása a korábbi
jövedelemtámogatás-igénylése
alapján jogosult lenne a
támogatásra, de NEM kívánja, hogy
a gyermeke neve szerepeljen az
iskolájában a Jersey Premium-os
tanulók névsorában, illetve kapjon
Jersey Premium támogatást, akkor
írnia kell az Oktatási
Minisztériumnak
2017. SZEPTEMBER 29-E ELŐTT.
E-mail cím: education@gov.je VAGY
Levélcím: Jersey Premium,
Education Department,
PO Box 142, Jersey, JE4 8QJ
Ha a szülők kívánsága 2017.
szeptember 29-e UTÁN érkezik meg,
akkor a jogosult tanulókat 2018
őszéig nem törlik a Jersey Premium
névsorból.
Ha már jelezte az Oktatási
Minisztérium felé, hogy
(amennyiben megállapítják a
támogatásra való jogosultságát)
nem szeretné a gyermekét Jersey
Premium-os tanulóként
nyilvántartani, nem kell ezt újra
megtennie.

Kikre terjed ki a Jersey Premium?
Minden tanulóra kiterjed az
óvodától a 11. osztályig

2017-2018 során bevezetik a
16 évnél idősebb tanulókra is

A támogatás minden állami
iskolára és középiskolára
vonatkozik

