
ورقة حقائق

 ما مدفوعات الطفل االسكتلندية؟
هي مدفوعات جديدة لألسر التي تحصل على إعانات معينة أو إعفاءات ضريبية للمساعدة في تغطية تكاليف رعاية الطفل. يتم 

دفع 40 جنيًها إسترلينيًا كل أربعة أسابيع لكل طفل دون سن السادسة.

 َمن الذي يمكنه الحصول عليها؟
يمكن لألشخاص التقديم للحصول على مدفوعات الطفل االسكتلندية سواًء كانوا يعملون أم ال.

قد يكون األشخاص مؤهلين إذا كانوا هم أو شركاؤهم آباًء لطفل دون سن السادسة أو مقدمي رعاية له بدوام كامل وإذا كانوا 
يحصلون على إعفاءات ضريبية أو إعانات معينة.*

  *االئتمان الضريبي للطفل، ودعم الدخل، وائتمان المعاش، واالئتمان الضريبي للعمل، واالئتمان الشامل، وإعانة البحث عن 
.)ESA( وإعانة التوظيف والدعم المرتبط بالدخل ،)JSA( عمل المرتبطة بالدخل

 كم عدد األطفال المؤهلين للحصول على مدفوعات الطفل االسكتلندية في كل أسرة؟ 
كل طفل في األسرة دون سن السادسة مؤهل للحصول على المدفوعات.

 ما الذي يحدث عند بلوغ الطفل سن السادسة؟ 
ستتوقف المدفوعات عند بلوغ الطفل سن السادسة. وعلى الرغم من ذلك، تلتزم الحكومة االسكتلندية التزاًما تاًما بتقديم مدفوعات 

الطفل االسكتلندية لألطفال دون سن 16 عاًما بحلول نهاية عام 2022، وذلك وفقًا للبيانات الخاصة باإلعانات المؤِهّلة التي يتم 
تلقيها من وزارة العمل والمعاشات التقاعدية )DWP(. ستكون قادًرا على التقدم بطلب من أجل األطفال الذين تصل أعمارهم 

إلى 16 عاًما عند تقديم المدفوعات الجديدة بالكامل.

 كيف يمكن لألشخاص التقديم؟
 نتلقى الطلبات عبر خط المساعدة المجاني الخاص بنا على الرقم 2222 182 0800، بالبريد أو عبر اإلنترنت على 

.mygov.scot/benefits/scottish-child-payment

 ما اإلثباتات المطلوبة؟ 
نحتاج إلى إثبات يُفيد أن الُمتقدم مسؤول عن طفل يقل سنه عن ست سنوات، ويكون ذلك عادةً من خالل ذكر اسم الطفل في طلب 

اإلعانة. إذا تقدم أكثر من شخص للحصول على اإلعانة لنفس الطفل، فإن لدينا إجراءات لتحديد َمن سيحصل على المدفوعات، 
وتكون األولوية في ذلك للشخص الذي يعيش معه الطفل معظم الوقت.

يمكن لمقدمي الرعاية من األقارب إثبات مسؤوليتهم عن الطفل بموجب أمر قانوني، أو اتفاق مكتوب مع إحدى السلطات المحلية 
أو خطاب دعم من إحدى السلطات المحلية في بعض الحاالت.
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يمكن توفير هذه المعلومات بلغات أو تنسيقات مختلفة، وذلك باالتصال على الرقم 2222 182 0800.

 هل سيحتاجون إلى معلومات عن الشريك؟ 
 نعم، إذا كانا يعيشان في نفس المنزل وكانا: 

 l متزوجين
 l شريكين مدنيين بالنسبة إلى بعضهما البعض 

l يعيشان معًا كما لو كانا متزوجين.

 ماذا يحدث إذا تغيرت ظروف الشخص بعد التقديم؟
يتعين على األشخاص إخطارنا إذا تغيرت ظروفهم في أي وقت. وذلك للتأكد من حصولهم على كل ما يحق لهم. قد يشمل ذلك 

التغييرات المتعلقة باإلعانات أو اإلعفاءات الضريبية التي يحصل عليها الشخص أو المكان الذي يسكن فيه.

 كيف سيتم الدفع؟ 
سيتم الدفع لألسر المؤهلة على حسابهم الُمختار. كما يمكنهم التواصل معنا إذا رغبوا في تغيير حسابهم الُمختار. 

 فيم يمكن لألشخاص إنفاق هذا المبلغ؟ 
للشخص مطلق الحرية في كيفية استخدام هذا المبلغ للمساعدة في إعالة أسرته.

 هل تؤثر هذه المدفوعات على اإلعانات األخرى؟ 
ال، لن تؤخذ المدفوعات في االعتبار بالنسبة إلى تقييمات اإلعانات واإلعفاءات الضريبية البريطانية.

 المدفوعات األخرى 
ّضع، ومدفوعات التعليم الُمبكر، ومدفوعات سن المدرسة،  تقدم هيئة الضمان االجتماعي االسكتلندية أيًضا مدفوعات الحمل والرُّ

ومنحة أغذية أفضل بداية - ويتقدم األشخاص بطلبات للحصول عليها جميعًا في نفس نموذج الطلب. للتحقق من التأهل لهذه 
.mygov.scot/benefits/ best-start المدفوعات، يُرجى زيارة
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