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Învățare timpurie și îngrijirea copiilor: 
Strong Starts - 
Pentru copiii eligibili în vârstă de 2 ani 
2022-23 
Consiliul Perth & Kinross dispune de o serie de locuri în care sunt oferite activități de Învățare timpurie și 
îngrijire a copiilor (ELC) care au 2 ani și îndeplinesc criteriile stabilite de guvernul scoțian. 

Îndrumări pentru părinți 
În acest ghid, cuvântul „părinte” ar trebui interpretat ca incluzând îngrijitorul sau tutorele legal al copilului. 

Învățare timpurie și îngrijire a copiilor - Strong Starts 
În sesiunea 2022-23, o serie de grădinițe și îngrijitori pentru copii vor oferi locuri cu până la 1140 de ore 
copiilor pentru activități de Învățare timpurie și îngrijire a copiilor care au 2 ani.  Acestea sunt cunoscute 
sub denumirea de locuri Strong Start și vor fi oferite copiilor eligibili în conformitate cu criteriile stabilite de 
guvernul scoțian și efectuate în conformitate cu aranjamentele pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani. 

Recunoaștem munca valoroasă pe care o fac părinții și îngrijitorii, iar aceste ore suplimentare finanțate sunt 
menite să: 

Sprijine dezvoltarea copilului, aceștia putând continua să se distreze și să învețe în afara casei lor, cu 
personal experimentat și instruit; 

Susțină părinții în activitățile de muncă, studii sau formare. 

Pot aplica pentru un loc Strong Start pentru copilul meu de 2 ani? 
Copilul dvs. de doi ani poate fi eligibil pentru un loc din punctul în care este îngrijit, printr-un îngrijitor cu 
legătură de rudenie sau cu un tutore desemnat de un părinte.  Părinții care au primit acest tip de îngrijire pot 
fi, de asemenea, eligibili pentru un loc pentru copilul lor de doi ani.  Asistentul social alocat vă stă la dispoziție 
pentru mai multe sfaturi. 

Dacă, în calitate de părinte, primiți oricare dintre următoarele beneficii, atunci copilul dumneavoastră poate fi 
eligibil pentru un loc: 

Suport pentru venit (IS) 

Indemnizație bazată pe venit pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă (IBJSA) 
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Orice element legat de venit din Alocația pentru angajare și sprijin 

Creditul fiscal pentru copii (CTC), dar nu Creditul fiscal pentru muncă, iar venitul dvs. este mai mic de 
16.480 GBP* 

Creditul fiscal pentru copii (CTC) și Creditul fiscal pentru muncă (WTC), iar venitul dvs. este mai mic de 
7.320 GBP* 

De asemenea, puteți fi eligibil dacă sunteți un solicitant de azil care primește sprijin în temeiul părții VI a 
Legii privind imigrația și azilul din 1999 

Credit universal dacă venitul lunar realizat nu depășește 610 GBP 

Indemnizație de incapacitate sau indemnizație de invaliditate gravă 

Credit de pensie de stat 

* Pragurile de venit pentru CTC și WTC pot varia anual. 

Învățarea timpurie și îngrijirea copiilor pentru copiii de 2 ani sunt disponibile în prezent în 
următoarele grădinițe: 

Alyth Letham, Perth 
Balhousie, Perth Methven 
Blair Atholl Milnathort 
Academia Breadalbane, Aberfeldy Murthly 
Școala Comunitară din Auchterarder Newhill, Blairgowrie 
Coupar Angus North Muirton, Perth 
Crieff Oakbank, Perth 
Errol Liceul Pitlochry 
Goodlyburn, Perth Rattray 
Inchture St Dominic’s RC, Crieff 
Inch View, Perth Academia RC St John, Perth 
Kinloch Rannoch Stanley 
Kinrossgreat- britain_ counties. kgm Tulloch, Perth 
Kirkmichael 

Locurile finanțate pentru copiii în vârstă de 2 ani sunt, de asemenea, disponibile într-un număr de variante ale 
furnizorilor finanțați, inclusiv îngrijitoare pentru copii și grădinițe care lucrează în parteneriat cu Consiliul Perth 
& Kinross.  Pentru a afla mai multe informații despre setările disponibile în comunitatea dvs., vă rugăm să 
contactați la ELCApplications@pkc.gov.uk 

Când poate merge la grădiniță copilul meu în vârstă de 2 ani? 
Există 3 date de intrare pe parcursul anului.  Copilul dvs. de 2 ani va deveni eligibil pentru un loc fie după 
împlinirea vârstei de 2 ani, fie după ce începeți să îndepliniți criteriile de calificare: 

Termenul 1: august-decembrie 2022 pentru copiii născuți între 1 martie 2020 și 31 august 2020 

Termenul 2: ianuarie-martie 2023 pentru copiii născuți între 1 septembrie 2020 și 31 decembrie 2020 

Termenul 3: aprilie-iulie 2023 pentru copiii născuți între 1 ianuarie 2021 și 28 februarie 2021 

Cum pot aplica? 
Un formular de cerere online este disponibil pe site-ul web al Consiliului Perth și Kinross: Register for a local 
authority nursery place for school year - Perth & Kinross Council (pkc.gov.uk) 

mailto:ELCApplications@pkc.gov.uk
https://www.pkc.gov.uk/article/21945/Register-for-a-local-authority-nursery-place-for-school-year-2022-23-
https://www.pkc.gov.uk/article/21945/Register-for-a-local-authority-nursery-place-for-school-year-2022-23-
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Acest lucru ar trebui să fie completat împreună cu următoarele: 

dovada criteriilor de calificare; 

dovada vârstei copilului dumneavoastră (certificat de naștere); și 

dovada adresei dvs. actuale, de exemplu, o factură recentă de gaz/electricitate sau extras de cont bancar. 

Aplicațiile online se deschid pe 17 ianuarie 2022.  Cererile primite după 11 februarie 2022 vor fi luate în 
considerare în urma alocarii inițiale a locurilor. 

Notă: Este posibil să nu putem oferi copilului dvs. un loc în grădinița pentru care ați optat inițial.  Cererile 
pentru sesiunea 2023/24 se deschid în ianuarie 2023, însă pe tot parcursul anului sunt acceptate noi cereri. 

Mai multe informații pot fi găsite la Consiliul Perth & Kinross - 1140 de ore de învățare 
timpurie și îngrijire a copiilor finanțate pentru copiii de 2 ani (Strong Starts) (pkc.gov.uk) 
sau pot fi obținute contactând 01738 476200 sau adresa de e-mail 
ELCApplications@pkc.gov.uk 

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