Ficha Informativa sobre o Jersey Premium 2017-18

Introdução do Jersey Premium
O Jersey Premium é um programa de financiamento destinado a escolas, que foi introduzido para ajudar todas
as crianças a tirar máximo proveito da sua educação. As escolas recebem financiamento extra calculado com
base no número dos seus alunos elegíveis esse ano. O financiamento foi criado para garantir que todos os
alunos recebem ensino de alta qualidade, baseado na compreensão profunda das suas necessidades ou dos
seus obstáculos à aprendizagem.
As escolas terão de demonstrar que usaram o seu financiamento Jersey Premium para produzir um impacto
mensurável na aprendizagem e nos resultados escolares dos seus alunos elegíveis.
O Departamento de Educação espera que todas as escolas se empenhem em elevar as aspirações e melhorar
os resultados escolares de todos os alunos, independentemente de estes terem ou não direito ao Jersey
Premium.
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A necessidade de introdução do Jersey Premium
A introdução do Jersey Premium permitiu que as escolas da Ilha reanalisassem a sua abordagem ao
ensino e à aprendizagem, garantindo que todos os alunos conseguem tirar proveito máximo das
suas capacidades.
As provas disponíveis demonstram que uma proporção significativa de alunos com direito ao Jersey
Premium não atinge os níveis que normalmente seriam de esperar para a sua capacidade. Por
conseguinte, o financiamento do Jersey Premium foi criado para melhorar os resultados escolares e
elevar as aspirações pessoais de todos os alunos elegíveis, em toda a gama de capacidades.
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Grupos de crianças com direito ao Jersey Premium
1. CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO FAMILIAR /
INSTITUCIONAL (LAC)
Qualquer criança "em acolhimento familiar / institucional" tem direito ao
Jersey Premium. Todas as escolas detêm informações sobre os seus alunos
que estão em acolhimento. As crianças em acolhimento têm menos de 18
anos e poderão estar sujeitas a uma ordem judicial que dita onde e com
quem devem viver, poderão viver em acolhimento familiar com parentes ou
pais de acolhimento, ou poderão ter decidido sair do lar da família para
ficarem aos cuidados de outrem.
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3. CRIANÇAS ELEGÍVEIS DEVIDO AO ESTATUTO
DE "REGISTADA" DA FAMÍLIA
As famílias que vivem em Jersey há menos de cinco anos (consideradas
como tendo estatuto de "registadas" para efeitos de habitação e trabalho)
mas que de outra forma teriam direito a subsídio de rendimento mínimo
garantido podem saber se os seus filhos têm direito ao Jersey Premium
preenchendo um breve questionário. Este questionário está disponível nas
escolas e no Departamento de Educação numa variedade de idiomas.
Os pais devem preencher este questionário logo que possível, a fim de se
poder decidir sobre a sua elegibilidade e eventualmente conceder o
financiamento à escola do seu filho.

2. CRIANÇAS ELEGÍVEIS DEVIDO
AO HISTORIAL DE SUBSÍDIO DE
RENDIMENTO MÍNIMO
GARANTIDO (INCOME SUPPORT)
DA FAMÍLIA
As crianças de famílias que reivindicaram
subsídio de rendimento mínimo
garantido durante um total de 12 meses
ou mais nos últimos cinco anos (entre 1
de agosto de 2012 e 31 de julho de 2017)
têm direito ao Jersey Premium.
Se o seu filho é elegível devido ao
histórico de subsídio de rendimento
mínimo garantido da sua família, mas
você NÃO quer que o nome dele apareça
na lista de alunos com direito ao Jersey
Premium da escola dele e não quer que
ele receba o Jersey Premium, terá de
escrever para o Departamento de
Educação até:
SEXTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO
DE 2017
Envie um email para: education@gov.je ,
OU
Escreva para: Jersey Premium, Education
Department,
PO Box 142, Jersey, JE4 8QJ
Se as preferências dos pais forem
recebidas APÓS 29 de setembro de 2017,
os alunos elegíveis não serão retirados
da lista do Jersey Premium até ao outono
de 2018.
Se já contactou o Departamento de
Educação porque não quer que o seu
filho seja identificado como aluno do
Jersey Premium (caso ele venha a ter
direito a ele), não há necessidade de
fazê-lo de novo.

Âmbito do Jersey Premium
Destinado a alunos do
infantário ao 11º ano

O Jersey Premium funcionará
experimentalmente para
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durante 2017-18
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