Jersey Premium
Financiamento extra para as escolas ajudarem as crianças
O Jersey Premium é um programa de financiamento destinado às escolas, que
visa garantir que todas as crianças tiram o máximo proveito da sua educação.
Encontra-se disponível para alunos do infantário até o 11º ano que estudem numa
escola do Governo de Jersey.
Algumas crianças não chegam a atingir os níveis esperados para a sua
capacidade. A introdução do Jersey Premium permitiu que as escolas
reanalisassem a sua abordagem ao ensino e à aprendizagem, assegurando que
todos os alunos podem alcançar o seu melhor.
As escolas recebem financiamento extra, calculado com base no número de alunos
elegíveis matriculados nesse ano. A escola decide como o dinheiro é gasto para
melhorar a experiência e os resultados educacionais da criança. As crianças que
frequentam infantários de escolas do Governo de Jersey também têm direito a 30
horas por semana (6 horas por dia) de educação infantil gratuita.

Crianças de famílias a
que tenham
recentemente pedido
subsídio de
rendimento mínimo
garantido (income
support)
As crianças que vivem numa
família
que
tenha
recentemente pedido income
support são elegíveis. As
informações sobre o income
support são partilhadas com
o
Departamento
e
informamos os pais caso
sejam elegíveis. Os pais
podem optar por recusar.

As crianças são elegíveis
durante 5 anos.

Crianças atual ou
anteriormente em
cuidados
institucionais (LAC)

Crianças de famílias
com estatuto de
"registadas
(residentes há menos
de 5 anos)

As crianças são
elegíveis durante todo o
seu percurso escolar.

As famílias que vivem em
Jersey há menos de 5 anos,
mas que de outra forma se
poderiam habilitar a receber
income support, também são
elegíveis.
Os
pais
determinar saber se são
elegíveis preenchendo um
breve questionário. Este
questionário está disponível
nas escolas e online numa
variedade de idiomas.

ALUNOS
DO
JERSEY
PREMIUM

As crianças são
elegíveis durante 5 anos.

Crianças, Jovens, Ensino e Competências
Email. education@gov.je Tel. 445504

www.gov.je/JerseyPremium

