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Ранно обучение и грижа за 
децата – Strong Starts  

2022 г. – 2023 г.
Местата в Strong Start са 1140 часа Ранно обучение и Грижа за децата за отговарящите на 
условията 2-годишни деца.  Местата в Strong Start са налични за 2- годишни деца, които отговарят 
на критериите на Шотландското правителство (подробностите са по-долу):

 Income Support (IS) Подпомагане на 
доходите 

 Income-based Jobseeker’s Allowance (IBJSA) 
Помощи за търсещите работа въз основа 
на дохода

 Всеки, свързан с доходите елемент на 
(Employment and Support Allowance) 
Помощите за работа и подкрепа

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

 Данъчен кредит за деца (CTC) и Данъчен 
кредит за работещи (WTC) и Вашият доход 
не превишава £7,320*

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

 Универсален кредит, когато месечният 
доход не надвишава £610

 Обезщетение за нетрудоспособност и тежка 
инвалидност 

 State Pension Credit (Държавен пенсионен 
кредит)

* Праговете за доход за CTC и WTC могат да се променят 
през годината

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 повече съвети от назначения Ви Социален работник или можете да 
направите запитване чрез данните за контакт по-долу.

За да проверите дали детето Ви отговаря на условията за място в Strong Start, 
потърсете в Perth & Kinross Council Strong Starts, свържете се с 01738 476200 или с 
имейл на ELCApplications@pkc.gov.uk 

https://www.pkc.gov.uk/article/21504/Funded-early-learning-and-childcare-for-2-year-olds-Strong-Starts-
mailto:ELCApplications@pkc.gov.uk

