
Jersey Premium 
Finanțare extra pentru școli, pentru a sprijini copiii  

Jersey Premium reprezintă un program de finanțare pentru școli al cărui scop este 

acela de a se asigura că toți copiii obțin cele mai bune rezultate posibile în procesul 

de învățare. Finanțarea este disponibilă pentru copiii din creșe până pentru cei din 

clasa a 11-a care frecventează o școală a Guvernului Jersey.  

Unii copii nu obțin rezultate la nivelul normal așteptat pentru abilitatea lor. 

Introducerea programului Jersey Premium a permis școlilor să își revizuiască modul 

de abordare al predării și al învățării, asigurându-se că elevii sunt capabili să obțină 

cele mai bune rezultate posibile.   

Școlile primesc finanțare adițională calculată conform numărului de copii eligibili pe 

care îi au înregistrați în fiecare an. Școala decide cum sunt cheltuiți banii pentru a 

îmbunătăți experiența educațională și rezultatele copilului. Copiii care frecventează o 

creșă într-o școală a Guvernului Jersey au dreptul și la 30 ore pe săptămână (6 ore 

pe zi) de educație gratuită în cadrul creșei. 
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Copiii aflați sau care 
s-au aflat în îngrijire 

(Looked After 
Children (LAC)

Copiii sunt eligibili 
pentru toată perioada 

din școală.

Copii din familii 
care au solicitat 
Indemnizație de 
Venit (Income 

Support)

Copiii care locuiesc într-o 
gospodărie care a solicitat 
recent Income Support, 
sunt eligibili. Informațiile 
de la Income Support sunt 
transmise departamentului 
și vom anunța părinții dacă 
aceștia sunt eligibili.
Părinții pot decide să se 
retragă.

Copiii sunt eligibili 
timp de 5 ani.

Copii din familii cu 
statut 'Înregistrat'
(rezidenți de mai 
puțin de 5 ani)

Familiile care au locuit în
Jersey mai puțin de 5
ani, dar care altfel s-ar
califica pentru Income
Support, sunt eligibile.
Părinții pot afla dacă sunt
eligibili prin completarea
unui chestionar scurt.
Acesta este disponibil la
școală și online, într-o
gamă variată de limbi.

Copiii sunt eligibili 
timp de 5 ani.

Copii, Tineri, Educație și Aptitudini 
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