JERSEY PREMIUM
Dacă ați ajuns în Jersey în ultimii cinci ani, copilul dumneavoastră s-ar putea
califica pentru finanțarea Jersey Premium
Jersey Premium ajută copiii să obțină cele mai bune rezultate în sistemul educațional.
Școala copilului dumneavoastră ar putea primi finanțare adițională prin Jersey Premium pentru a-i
impulsiona învățarea. Școlile aleg să folosească finanțarea Jersey Premium în diverse modalități, în
funcție de ce i-ar ajuta cel mai mult pe copii. De exemplu, ar putea primi ajutor în plus cu limba
engleză sau cu matematica, sprijin pentru citire, echipament adițional sau folosirea cluburilor înainte
sau după școală.
Cine se califică?





Copiii care locuiesc într-o familie care primește Income Support (ajutor financiar bazat pe
venituri)
Copiii domiciliați într-o locuință “înregistrată” care ar putea primi Income Support (de ex.,
satisface cerințele Departamentului de Securitate Socială) dar care nu trăiesc în Jersey de
cinci sau mai mulți ani
Copiii aflați în îngrijire (de ex., care se află în îngrijirea Serviciilor Sociale)

Ce trebuie să faceți
Dacă nu locuiți în Jersey de cinci ani sau mai mult ȘI considerați că ați putea primi Income Support,
vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos și să returnați formularul la școala copilului
dumneavoastră. Răspunsurile dumneavoastră ne vor ajuta să stabilim dacă, copilul d-voastră se
califică pentru finanțarea Jersey Premium. Vă rugăm să completați un formular pentru întreaga
familie.
DETALIILE DUMNEAVOASTRĂ
Nume
complet:______________________________________________________________________
Data la care ați venit în Jersey: ________________________________________________________
COPILUL/ COPIII DUMNEAVOASTRĂ
Numele întreg al fiecărui copil

Data nașterii

Școala frecventată din Jersey

LOCUINȚĂ
O locuință este definită după cum urmează:


Un părinte singur sau un cuplu (căsătoriți, necăsătoriți sau parteneri civili) care locuiesc
împreună la aceeași adresă cu copii cu vârsta mai mică decât cea a terminării școlii

Un adult tânăr, cu vârsta de până la 25 ani, aflat în șomaj sau în sistemul de învățământ cu program
normal ar trebui inclus în locuința familiei.
Orice alt membru de familie nu trebuie inclus în locuința familiei, chiar dacă împarte proprietatea cu
dumneavoastră, de ex. vă rugăm să nu includeți rudele mai în vârstă care locuiesc cu
dumneavoastră.
_________________________________________________________________________________
Câți adulți (cu vârsta de și peste 16 ani) locuiesc în mod obișnuit în locuința dumneavoastră? Vă
rugăm să vă includeți pe dumneavoastră, partenerul dumneavoastră (dacă se aplică) și orice adulți
tineri (cu vârsta între 16 – 25 ani) care frecventează o instituție de învățământ cu program normal
sau care sunt șomeri.
………………………………
Câți copii (de la nou-născuți la 15 ani) cu vârsta sub cea de terminare a școlii locuiesc în mod
obișnuit în locuința dumneavoastră?
……………………………..
PROPRIETATE
În ce tip de proprietate locuiți? (Vă rugăm să bifați o opțiune)
Casă
Garsonieră
Cămin
Casă cu camere de închiriat
Cum vă ocupați proprietatea? (Vă rugăm să bifați o opțiune)
Proprietar
Închiriere în particular
Închiriere de locuință socială (States of Jersey, Housing Trust sau Parish)
Câte dormitoare aveți pentru a locui numai membrii din familia dumneavoastră?
………………………………
Dacă închiriați proprietatea (în particular sau locuință socială), cât plătiți pentru chirie pe
săptămână?
£

.00

CHELTUIELILE FAMILIEI
Cât cheltuiți săptămânal pentru:
Îngrijirea copiilor
£

.00

Întreținere (dacă se aplică; de ex. unui fost partener sau copil/ copii într-o altă locuință)?
£

.00

VENITUL ȘI ECONOMIILE FAMILIEI?
Cât câștigă familia dumneavoastră pe săptămână (salariul brut sau venitul pe persoană fizică
autorizată)?
£

.00

Cât primește familia dumneavoastră în ajutoare financiare pe săptămână (incluzând indemnizația
de maternitate, indemnizația pentru incapacitate, indemnizația pentru îngrijitor, etc)?
£

.00

Dacă dețineți o proprietate în afara Jersey-ului, care este valoarea acestei proprietăți?
£

.00

Câte economii are familia dumneavoastră? (Economiile pot include investiții, obligațiuni, capital
sau proprietăți ținute în trust, etc)
£

.00

AUTORIZARE
Vă rugăm să semnați mai jos pentru a ne autoriza să determinăm eligibilitatea copilului
dumneavoastră pentru Jersey Premium.
Semnătura: _________________________________________ Data: ________________________

Toate informațiile colectate în acest formular vor fi procesate conform Legislației pentru Protecția Informațiilor
(Jersey) din 2005, pentru unicul scop de a determina eligibilitatea copilului dumneavoastră la Jersey Premium.
Departamentul de Învățământ nu va împărți informațiile cu nici o altă terță parte.

