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Învățare timpurie și îngrijire a 
copiilor - Strong Starts 

2022-2023
Locurile Strong Start reprezintă 1140 de ore gratuite de Învățare timpurie și îngrijire a copiilor eligibili 
în vârstă de 2 ani.  Locurile Strong Start sunt disponibile pentru copiii în vârstă de 2 ani care îndeplinesc 
criteriile stabilite de guvernul scoțian (detaliate mai jos):

 Suport pentru venit (IS)

 Indemnizație bazată pe venit pentru 
persoanele în căutarea unui loc de muncă 
(IBJSA)

 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

Copilul dvs. de doi ani poate fi eligibil pentru un loc în 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.  Mai multe sfaturi sunt 
disponibile de la asistentul social alocat sau dacă trimiteți întrebările prin datele de contact de mai jos. 

Pentru a verifica dacă copilul dumneavoastră poate fi eligibil pentru un loc Strong Start, 
accesați Consiliul Perth și Kinross Strong Starts, contactați 01738 476200 sau scrieți pe 
adresa de e-mail ELCApplications@pkc.gov.uk 
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