
ورقة حقائق

 ما هي منحة أفضل بداية؟
هي باقة مكونة من ثالث دفعات من شأنها توفير مبالغ إضافية لألبوين ومقدمي الرعاية خالل السنوات األولى من حياة الطفل.

 ما هي مدفوعات سن المدرسة؟
هي مدفوعات تبلغ قيمتها 250 جنيًها إسترلينيًا تدفع عند بلوغ الطفل عادة سن االلتحاق بالصف األول االبتدائي، وذلك للمساعدة 

في التكاليف المرتبطة ببدء التحاق الطفل بالمدرسة.

 من الذي يمكنه الحصول عليها؟
يمكنك التقدم بطلب للحصول على مدفوعات سن المدرسة إذا كنت تقيم في اسكتلندا سواًء أكنت تعمل أم ال. 

قد تكون مؤهالً إذا كنت والًدا لطفل أو مقدم رعاية له، وتحصل على بعض اإلعانات أو اإلعفاءات الضريبية.* 

*االئتمان الشامل )UC(، ودعم الدخل، وإعانة البحث عن عمل المرتبطة بالدخل، وبدل التوظيف والدعم المرتبط بالدخل، 
 وائتمان المعاش، وإعانة السكن، واالئتمان الضريبي لألطفال )CTC(، واالئتمان الضريبي للعمل. 

للتحقق مما إذا كان يحق لك الحصول على أي من هذه اإلعانات، يُرجى االتصال على الرقم 7145 085 0800 للتحدث إلى 
فريق الشؤون المالية مجانًا وبسرية تامة.

إذا كنت ما دون سن 18 فإنك مؤهل تلقائيًا وليس من الضروري أن تكون ضمن إعانة مؤهلة.

كذلك ستكون مؤهالً إذا كنت تبلغ من العمر 18 أو 19 عاًما وملتحقًا بتعليم أو تدريب بدوام كامل ويعولك شخص آخر كأحد 
الوالدين أو مقدم رعاية يطالب بإعانة الطفل أو ائتمان ضريبي لألطفال أو ائتمان معاش أو ائتمان عام لك.

 كم عدد األطفال المؤهلين للحصول على منحة أفضل بداية لمدفوعات سن المدرسة في كل أسرة؟
سيحصل كل طفل في أسرة مؤهلة على تلك المدفوعات.

 كيف يمكنك التقدم بطلب؟
بالنسبة إلى األطفال الذين سيبدأ التحاقهم بالمدرسة بشكل طبيعي في أغسطس القادم يمكنك التقدم بطلب ابتداًء من 1 يونيو 2020 

وحتى 28 فبراير 2021. سوف نتلقى الطلبات عبر خط المساعدة المجاني على الرقم 2222 182 0800، أو عبر البريد أو 
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يمكن توفير هذه المعلومات بلغات أو تنسيقات مختلفة، وذلك باالتصال على الرقم 2222 182 0800.

 في أي سن يكون طفلي مؤهالً لمدفوعات سن المدرسة؟
يمكنك التقدم بطلب إذا كان طفلك من مواليد الفترة من 1 مارس 2015 إلى 29 فبراير 2016.  

 هل يتعين على اآلباء الذين أجلوا االلتحاق بالمدرسة إلى أغسطس 2021 التقدم بطلب؟
حتى إن كنت قد أجلت االلتحاق بالمدرسة، فال يزال يتعين عليك التقدم بطلب في الفترة ما بين 1 يونيو 2020 إلى 28 فبراير 

2021. فإذا انتظرت لما بعد ذلك، تكون قد تأخرت جًدا وستفوتك المدفوعات. 

 لكم من الوقت بعد التقديم يجب االنتظار للحصول على المدفوعات؟ 
يمكن أن يستغرق تلقي المدفوعات ما بين 14 و21 يوًما. إذا احتجنا إلى مزيد من المعلومات أو األدلة الداعمة للتحقق من األهلية 

فإنه يمكن أن يستغرق األمر وقتًا أطول. 

 ما هي اإلثباتات المطلوبة؟ 
سيتمكن معظم األشخاص من التقدم دون إرسال أي إثباتات. وذلك ألننا نتحقق من وزارة العمل والمعاشات وهيئة صاحبة 

الجاللة لإليرادات والجمارك من أنك تحصل على إعانة مؤهلة. ومن إحدى الطرق التي يمكننا من خاللها التحقق مما إذا كنت 
مسؤوالً عن طفل هي التحقق مما إذا كنت تحصل على "إعانة طفل" أم ال.**

وفي بعض الحاالت، سنطلب منك إرسال المزيد من المعلومات لمعالجة طلبك.*** 

**بالنسبة إلى إعانة الطفل يتم التحقق من إثبات المسؤولية عن الطفل فقط - ولن تحصل على المدفوعات إذا لم تكن تحصل 
على إحدى اإلعانات المؤهلة األخرى.

***على سبيل المثال أمر قانوني من محكمة أو جلسة استماع لألطفال، أو إثبات للعنوان، مثل فاتورة مرافق أو فاتورة 
ضريبية من المجلس.

 هل أحتاج إلى بيانات شريكي؟ 
 نعم إذا كنتما تعيشان في نفس المنزل وكنتما: 

متزوجين   l	
شريكين مدنيين بالنسبة إلى بعضكما البعض 	l	

تعيشان معًا كما لو كنتما متزوجين.  	l

 كيف سيتم الدفع؟ 
سيتم الدفع نقًدا إلى الحساب الذي اخترته. لن تحتاج إلى سداد هذا المال. 

 فيَم يمكنك إنفاق هذا المال؟ 
لك مطلق الحرية في كيفية إنفاق هذا المال. يمكنك إنفاقه في أي شيء ابتداًء من الحقائب المدرسية، واألحذية، والمعاطف 

وصوالً إلى نوادي ما بعد المدرسة، والكتب أو للتنزه. ليس عليك االحتفاظ باإليصاالت.

 هل تؤثر هذه المدفوعات على اإلعانات األخرى؟ 
ال، لن تؤثر مدفوعات سن المدرسة على أي إعانات أو إعفاءات ضريبية أخرى. 
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