
 

APLICAȚIE PENTRU JERSEY PREMIUM 

Dacă v-ați mutat în Jersey în ultimii cinci ani, școala 

copilului d-voastră ar putea primi Finanțarea Jersey 

Premium.  

Jersey Premium ajută copiii să obțină cele mai bune rezultate posibile din procesul de învățământ. 

Școala copilului d-voastră ar putea primi finanțare suplimentară prin intermediul Jersey Premium, 

pentru a-i ridica nivelul de învățare. Școlile aleg să folosească finanțarea Jersey Premium în moduri 

diferite, în funcție de ce ar ajuta cel mai mult copiii.  

Cine este eligibil? 

 Copiii din familii care solicită Income Support (Indemnizația pentru Venit); 

 Copiii care locuiesc într-o familie ‘Înregistrată’ care ar putea primi Income Support 

(în alte cuvinte satisfac cerințele pentru Income Support) dar au locuit în Jersey 

de mai puțin de cinci ani; 

 Copiii care se află (sau care s-au aflat vreodată) sun îngrijire - Looked After Children - 

(în alte cuvinte, care se află în îngrijirea Guvernului Jersey) 

Ce trebuie să faceți 

Dacă locuiți în Jersey de mai puțin de 5 ani ȘI credeți că v-ați califica prin alte metode pentru 

Income Support, vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos. Dacă aveți venoie de ajutor pentru 

completarea formularului, vă rugăm să vorbiți cu școala copilului d-voastră. Răspunsurile d-voastră ne 

vor ajuta să stabilim dacă, copilul d-voastră se califică pentru finanțarea Jersey Premium. Vă vom 

anunța dacă sunteți sau nu sunteți eligibil/ ă și vom informa și școala copilului d-voastră. 

 

1) Detaliile d-voastră 
Prenume Nume de familie 

 
 

 

Număr de contact 

 
        

Adresă de email 

 

Data la care ați ajuns în Jersey (ZZ/LL/AAAA) 

                                                                        TREBUIE SĂ FIE CU MAI PUȚIN DE 5 ANI ÎN URMĂ 
 

Copilul/ copiii d-voastră 
Prenumele copilului Numele de familie al 

copilului 
Data de naștere a 
copilului 

Școala 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



2) Gospodăria 
O gospodărie este definită după cum urmează: 
 Un părinte singur sau un cuplu (căsătorit, necăsătorit sau parteneri civili) care locuiește la aceeași 

adresă cu copiii cu vârsta mai mică de cea a finalizării școlii obligatorii.  

Un adult tânăr cu vârsta până la 25 ani, care este șomer sau student cu normă întreagă, ar trebui inclus 
în gospodăria familiei. 

Orice alți membri de familie nu ar trebui incluși în Gospodărie, chiar dacă împart proprietatea cu d-
voastră, cu alte cuvinte, vă rugăm să nu includeți alte rude, cum ar fi rudele mai în vârstă sau frații și 
surorile care locuiesc cu d-voastră. 

Persoanele care locuiesc în mod normal în gospodăria d-voastră – Vă rugăm să vă includeți 
partenerul/ partenera (dacă se aplică) și orice adulți tineri (cu vârste între 16 – 25 ani) care sunt studenți 
cu normă întreagă sau șomeri. 

Aveți un partener care locuiește în mod obișnuit cu d-voastră? 

 
 

Câți adulți tineri, cu vârste între 16-18 ani, locuiesc în mod obișnuit cu d-voastră?   

 
 

Câți adulți tineri, cu vârste între 16-18 ani, care sunt studenți cu normă întreagă, locuiesc în mod 
obișnuit cu d-voastră? 

 
 

Câți adulți cu vârste între 19-25 ani care sunt studenți cu normă întreagă, locuiesc în mod 
obișnuit cu d-voastră? 

 
 

Câți copii cu vârsta sub vârsta de finalizare a studiilor obligatorii (vârste între 0-15) locuiesc în 
mod obișnuit cu d-voastră? 

 
 

 

3) Locuința 
În ce fel de proprietate locuiți? (Vă rugăm să bifați o opțiune) 

 Casă 

 Apartament 

 Garsonieră 

 Cămin 

 Casă cu camere de închiriat 

 Locuință de serviciu 

Cum vă ocupați proprietatea? (Vă rugăm să bifați o opțiune) 

 Proprietar ocupant 

 Închiriere pe cont propriu 

 Închiriere de la Social Housing (Statele din Jersey, Trust-ul pentru Locuințe sau Parohie) 

Câte dormitoare aveți disponibile pentru folosință numai de către membrii gospodăriei d-
voastră?  

 
 

Dacă vă închiriați proprietatea (pe cont propriu/ locuință socială), cât plătiți săptămânal pe 
chirie? 

£                .00 

 

 

 

 

 
 

 



 

4) Cheltuieli în gospodărie  
Cât cheltuiți săptămânal pentru îngrijirea copilului (Dacă este relevant; în alte cuvinte, creșa, 
specialistul care îngrijește copilul sau bona. Nu includeți cluburile extra-școlare, cele pentru 
micul-dejun (breakfast) sau cele de vacanță)   

£                .00 

Cât cheltuiți săptămânal pentru pensia alimentară (Dacă este relevant; în alte cuvinte, unui fost 
partener sau copil/ copii dintr-o altă gospodărie)? 
£                .00 

 

5) Venit și economii în gospodărie 

Ce venit săptămânal are gospodăria d-voastră (salariile brute sau venit pentru persoană fizică 
autorizată)? 

£                .00 

Ce sumă primește săptămânal gospodăria d-voastră din ajutoare financiare (Dacă este relevant; 
incluzând indemnizația de maternitate, indemnizația de incapacitate, indemnizația de invaliditate, 
indemnizația pentru persoane care îngrijesc, etc.)? 

£                .00 

Ce sumă primește săptămânal gospodăria d-voastră din pensie alimentară (Dacă este relevant; 
în alte cuvinte, de la un fost partener)? 

£                .00 

Dacă dețineți o proprietate în afara Jersey-ului, care este valoarea acestei proprietăți? 

£                .00 

Ce sumă a economisit gospodăria d-voastră? (Dacă este relevant; de exemplu, investiții, 
obligațiuni, capital sau proprietăți deținute în cadrul trust-ului, etc.) 

£                .00 

 

6) Autorizare  
Vă rugăm să semnați mai jos pentru a ne autoriza să determinăm eligibilitatea copilului d-voastră la 
Jersey Premium și să informăm școala copilului despre eligibilitatea d-voastră. 
 
Semnătura: 

 
Data: 

 
Ca și “controlor” în conformitate cu Legea pentru Protecția Datelor (Jersey) din 2018, vă procesăm și vă stocăm informațiile pentru a oferi 
servicii publice și a ne satisfice obligațiile statutare. Este posibil să nu vă putem oferi servicii decât dacă deținem informații destule sau 
permisiunea d-voastră de a folosi acele informații. Mai jos explicăm ce colectăm; cum vă vom folosi informațiile; și care vă sunt drepturile:  

Datele pe care le colectăm: Am 
colectat detaliile personale ale d-
voastră/ ale copilului d-voastră (nume; 
adresă, detalii de contact și data 
nașterii) și facem acest lucru pentru a 
vă oferi serviciile pe care le-ați 
solicitat; pentru a monitoriza și a ne 
îmbunătăți performanța; pentru a ne 
asigura că ne satisfacem obligațiile 
legale; pentru a preveni și a detecta 
infracționalitatea; pentru a procesa 
tranzacții financiare incluzând 
subvențiile sau plata ajutoarelor 
finaciare; pentru a permite analiza 
statistică a datelor, astfel încât să 
planificăm furnizarea de servicii; și 
acolo unde este necesar, pentru 
funcțiile pe care le avem de aplicare a 
legii; sau pentru a proteja persoanele 
fizice de vătămare sau leziuni. 

Cum folosim datele: Vom încerca să vă păstrăm 
informațiile corecte și actualizate și să nu le păstrăm 
pentru o perioadă mai lungă decât este necesar. 
Pentru mai multe detalii despre perioada pentru care 
vă reținem informațiile, vă rugăm să ne consultați 
programele publicate de retenție. Nu vom transmite 
nici o informație personală nimănui din în afara 
Guvernului din Jersey, în afara celor care fie 
procesează informațiile în numele nostru, sau 
datorită unei cerințe legale, și, unde este posibil, 
vom face acest lucru numai după ce ne-am asigurat 
că destinatarul a făcut pași suficienți pentru a vă 
proteja datele personale. Nu vă procesăm 
informațiile în străinătate cu ajutorul serviciilor de 
website care sunt găzduite în afara Zonei 
Economice Europene. În nici un moment nu vi se vor 
transmite informațiile personale către organizații în 
scopuri de marketing sau de vânzări sau pentru 
utilizare în orice alt scop, fără consimțământul d-
voastră expres anterior. 

Drepturile d-voastră: Ne puteți solicita: să 
încetăm procesarea informațiilor d-voastră 
personale; să vă corectăm sau să vă 
modificăm informațiile personale; o copie a 
informațiilor personale pe care le deținem 
despre d-voastră. Mai puteți: solicita ca 
procesarea informațiilor d-voastră personale 
să fie restricționată; și să vă retrageți 
consimțământul de procesare a informațiilor 
d-voastră personale. 
 
Ne puteți adresa reclamații despre modul în 
care vă sunt folosite informațiile personale, 
contactându-ne la 
dataprotection2018@gov.je alternative, 
puteți face o reclamație la Information 
Commissioner (Comisariatul pentru 
Informații) prin transmiterea unui email la 
enquiries@dataci.org 

Vă rugăm să returnați acest formular la: 
Jersey Premium Administrator 
Children, Young People, Education and Skills 
PO Box 142 
Highlands Campus 
JE4 8QJ 

 

mailto:dataprotection2018@gov.je
mailto:enquiries@dataci.org

