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Ранно обучение и грижа за децата: 
Strong Starts (Силен старт) -
За 2-годишни деца, които отговарят на 
условията 2022-23 г. 
Perth & Kinross Council има няколко места, които предлагат Ранно обучение и грижа за децата (ELC), 
които са на 2-годишна възраст и отговарят на критериите на Шотландското правителство.  

Ръководство за родителите 
В това ръководство думата “родител” трябва да се тълкува като включваща лицето, което полага грижи за детето 
или законния настойник 

Ранно обучение и грижи за детето - Strong Starts 
Грижите за децата включват до 1140 часа за децата, които са на 2-годишна възраст.  Те са познати 
като места Strong Start и ще се предлагат на деца, отговарящи на условията съобразно критериите 
на Шотландското правителство и ще бъдат предоставяни съобразно реда за деца на възраст от 3 до 
5-годишна възраст. 

Ние съзнаваме ценната работа, която извършват родителите и тези, които полагат грижи за децата и 
целта на тези допълнителни финансово осигурени часове е: 

Да се подкрепи развитието на детето, при положение, че то продължава да се забавлява и да учи 
извън дома си с опитен и обучен персонал; 

Да се подкрепят родителите в работата, учението и обучението. 

Мога ли да кандидатствам за място в Strong Start за моето 2-годишно дете? 
Вашето двегодишно дете може да отговаря на условията за място в зависимост от това под какви 
грижи е то, дали е под Заповед за роднинска грижа или е с роднина, назначен за настойник.  Родители, 
които имат такъв опит може да отговарят на условията за място за тяхното двегодишно дете.  Може да 
получите съвет от назначения Ви Социален работник. 

Ако, като родител, получавате някоя от следните помощи, може детето Ви да отговаря на условията за 
място: 

(Income Support) Подпомагане на доходите (IS) 

(Income-based Jobseeker’s Allowance) Помощи за търсещите работа въз основа на дохода (IBJSA) 
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Всеки, свързан с доходите елемент на (Employment and Support Allowance)  Помощ за работа и 
подкрепа 

(Child Tax Credit) Данъчен кредит за деца (CTC), но не и Данъчен кредит за работещи и Вашият 
доход да не превишава £16,480* 

(Child Tax Credit) Данъчен кредит за деца (CTC) и (Working Tax Credit) Данъчен кредит за работещи 
(WTC) и Вашият доход да не превишава £7,320* 

Вие може да отговаряте на условията, ако търсите убежище и получавате помощи според Част VI 
на (Immigration and Asylum Act) Закона за имиграция и убежище, 1999 г. 

(Universal Credit) Универсален кредит, когато месечният доход не надвишава £610 

(Incapacity Benefit or Severe Disablement Allowance) Обезщетение за нетрудоспособност и тежка 
инвалидност 

(State Pension Credit) Държавен пенсионен кредит 

* Прагът за доходите за Данъчния кредит за деца (CTC) и Данъчния кредит за работещи (WTC) може да се променя всяка 
година. 

Понастоящем има свободни места за Ранно обучение и Грижа за децата в детските 
ясли в следните начални училища: 

Alyth Letham, Perth 
Balhousie, Perth Methven 
Blair Atholl Milnathort 
Breadalbane Academy, Aberfeldy Murthly 
Community School of Auchterarder Newhill, Blairgowrie 
Coupar Angus North Muirton, Perth 
Crieff Oakbank, Perth 
Errol Pitlochry High School 
Goodlyburn, Perth Rattray 
Inchture St Dominic’s RC, Crieff 
Inch View, Perth St John’s RC Academy, Perth 
Kinloch Rannoch Stanley 
Kinross Tulloch, Perth 
Kirkmichael 

Финансирани места за 2-годишни деца има и в редица финансирани места, предоставящи грижи, 
включително детегледачки и ясли, които работят в сътрудничество с Perth & Kinross Council.  За повече 
информация относно това, къде има места във Вашата общност моля, свържете се с 
ELCApplications@pkc.gov.uk 

Кога може моето 2-годишно дете да започне да посещава ясли? 
Има 3 дати за постъпване през годината.  Вашето 2-годишно дете има право на място през периода 
след 2-рия си рожден ден или през периода след като Вие започнете да получавате квалификационните 
критерии:  

Период 1: Август-декември 2022 г. за деца родени между 1-ви март 2020 г. и 31-ви август 2020 г. 

Период 2: Януари-март 2023 г. за деца, родени между 1-ви септември 2020 г. и 31-ви декември 
2020 г. 

Период 3: Април-юли 2023 г. за деца, родени между 1-ви януари,  2021 г. и 28-ми февруари 2021 г. 
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Как да кандидатствам? 
Можете да намерите онлайн молба на уебсайта на Perth and Kinross Council: Register for a local authority 
nursery place for school year - Perth & Kinross Council (pkc.gov.uk) 

Тя трябва да бъде попълнена изцяло заедно със следното: 

	доказателства за квалификационните критерии; 

	доказателство за възрастта на детето Ви (акт за раждане); и 

	доказателство за настоящия Ви адрес, напр. скорошна сметка за газ/електричество или банково 
извлечение. 

Ще имате достъп за подаване на молби онлайн от 17-ти януари, 2022 г.  Молбите, които бъдат получени 
след 11-ти февруари, 2022 г. ще се считат за следващи първоначалното разпределение на местата. 

Забележка: Вероятно е да не бъде възможно да Ви се предложи място според първия Ви избор за 
детете Ви.  Молби за срок 2023 г./24 г. започват да се подават през януари, 2023 г., но нови молби ще се 
приемат през цялата година. 

Повече информация можете да намерите на Perth & Kinross Council - 1140 hours of 
funded early learning and childcare for 2 year olds (Strong Starts) (pkc.gov.uk) или може 
да получите, като се свържете с 01738 476200 или на имейл адрес 
ELCApplications@pkc.gov.uk 

www.pkc.gov.uk  (PKC Design Team - 2021150) 
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