JERSEY PREMIUM
Ha az elmúlt öt évben érkezett Jersey-re, a gyermeke jogosult
lehet a Jersey Premium támogatásra.
A Jersey Premium célja elősegíteni, hogy a gyermekek a lehető legtöbbet kapják az oktatás során. A
gyermeke iskolája kiegészítő támogatásban részesülhet a Jersey Premium keretében, hogy segítse a
gyermek tanulását. Az iskolák különféleképpen használják fel a Jersey Premium támogatást attól függően,
mi nyújtja a legnagyobb segítséget a gyerekeknek.
Ki jogosult a támogatásra?





Jövedelemtámogatást (Income Support) igénylő háztartásokban nevelkedő gyermekek;
Gyermekek, akik jövedelemtámogatásban részesíthető, "regisztrált" háztartásban élnek (azaz
olyan háztartásban, amely teljesíti a jövedelemtámogatás meghatározott követelményeit), de
kevesebb, mint öt éve laknak Jerseyn;
Jelenleg (vagy korábban bármikor) állami gondozásban álló gyermekek (azaz, akik Jersey állam
gondozásában vannak).

Teendők
Ha kevesebb, mint öt éve él Jersey-n, ÉS úgy gondolja, hogy teljesíti a jövedelemtámogatás feltételeit,
válaszoljon az alábbi kérdésekre. Ha segítségre van szüksége a nyomtatvány kitöltéséhez, forduljon a
gyermeke iskolájához. A válaszai alapján megállapíthatjuk, hogy jogosult-e a gyermeke Jersey Premium
támogatásra.
Az alábbi címre küldje vissza a nyomtatványt: Jersey Premium Administrator, Children, Young People,
Education and Skills, PO Box 142, Highlands Campus, Jersey, JE4 8QJ

1. Az Ön adatai
Utónév

Vezetéknév

Jersey-re érkezésének dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ)

2. Gyermeke / gyermekei
Gyermek utóneve

Gyermek vezetékneve

Gyermek
dátuma

születési Gyermek iskolája

3. Háztartás
A háztartás meghatározása a következő:
 egy egyedülálló szülő vagy egy pár (házastársak, élettársak vagy bejegyzett élettársak), akik egy címen
laknak iskoláskorú gyermekekkel.
A családi háztartás részének kell tekinteni az olyan 25év alatt fiatal felnőtteket, akik munkanélküliek vagy
nappali tagozatos oktatásban részesülnek.
Nem számítanak a háztartás tagjának a további családtagok, még akkor sem, ha Önnel egy ingatlanban élnek,
azaz ne számítsa bele a háztartásba az esetlegesen Önnel élő egyéb rokonait, például idős rokonait vagy
testvéreit.
A szokásosan az Ön háztartásában élő személyek Számítsa bele az élettársát (ha alkalmazandó) és a nappali
tagozatos oktatásban részt vevő vagy munkakereső fiatal (16-25 év közötti) felnőtteket.
Van szokásosan Önnel együtt élő partnere?

Hány 16-18 év közötti, munkakereső fiatal felnőtt él szokásosan Önnel?

Hány 16-18 év közötti, nappali tagozatos oktatásban részesülő fiatal felnőtt él szokásosan Önnel?

Hány 19-25 év közötti, nappali tagozatos oktatásban részesülő fiatal felnőtt él szokásosan Önnel?

Hány a tankötelezettség felső korhatáránál fiatalabb (0-15 éves) gyermek él szokásosan Önnel?

4. Szállás
Milyen típusú ingatlanban él? (Kérjük, egy választ jelöljön be pipával)

Ház

Lakás

Bérelt szoba

Szálló

Vendégfogadó

Szolgálati lakás
Milyen jogon lakik az otthonában? (Kérjük, egy választ jelöljön be pipával)

Tulajdonos

Magánbérlő

Szociális bérlakás bérlője (Jersey államtól, lakásalaptól vagy községtől)
Hány hálószobát használnak kizárólag az Ön háztartásának tagjai?

Ha bérelt ingatlanban lakik (akár magánbérletben akár szociális bérlakásban), mennyi bért fizet hetente?

,00 £

5. A háztartás kiadásai
Hetente mennyit költ gyermekfelvigyázásra (ha alkalmazandó, például óvodára, bébiszitterre vagy
gyermekfelügyelőre. Ne számítsa ide szünidei ügyeletet (holiday club) vagy a reggeli vagy délutáni napközit)?

,00 £
Hetente mennyit költ tartásdíjra (ha alkalmazandó, például volt élettárs vagy más háztartásban élő gyermek
vagy gyermekek részére)?

,00 £
6. A háztartás bevételei és megtakarításai
Mennyi a háztartás heti bevétele (bruttó kereset vagy egyéni vállalkozói bevétel)?

,00 £
Mennyi segélyt kap a háztartása hetente [ha alkalmazandó, beleértve az anyasági ellátást (maternity benefit),
munkaképtelenségi juttatást (incapacity allowance), rokkantsági támogatást (invalidity allowance), ápolási
díjat (carers' allowance), stb.]?

,00 £
A háztartás mennyi tartásdíjat kap hetente (ha alkalmazandó, például volt élettárstól)?

,00 £
Ha Jersey szigetén kívül máshol is van ingatlana, mennyi az ingatlan értéke?

,00 £
Mennyi megtakarítása van a háztartásának? (ha alkalmazandó, ilyen lehet a befektetés, kötvény, tőke vagy
trösztben tartott ingatlan, stb.)

,00 £
7. Felhatalmazás
Kérjük, igazolja lent az aláírásával, hogy felhatalmaz bennünket a gyermeke Jersey Premium támogatásra való
jogosultságának megállapítására.
Aláírás:
Dátum:
A 2018. évi jersey adatvédelmi törvény szerinti "adatkezelőként" a törvényi kötelezettségeink teljesítése és közszolgáltatások nyújtása
érdekében kezeljük és tároljuk az adatait. Ha nem áll rendelkezésünkre elegendő információ, vagy Ön nem járult hozzá az adatok
felhasználásához, akkor előfordulhat, hogy nem nyújthatunk szolgáltatást Önnek. Az alábbiakban részletezzük, hogy milyen adatokat
gyűjtünk, hogyan használjuk fel az adatokat, és Ön milyen jogokkal rendelkezik.
Milyen adatokat gyűjtünk? Személyes Hogyan használjuk az adatokat? Arra törekszünk, Az Ön jogai Joga van kérni az adatok
adatokat
gyűjtünk
(név,
cím, hogy pontos és friss adatokat tartsunk nyilván kezelésének beszüntetését, az adatok
elérhetőségek, születési dátum), annak Önről, és ne tároljuk az adatokat a szükséges időn kijavítását vagy módosítását, vagy az
érdekében, hogy elvégezhessük az Ön túl. Ha további részleteket szeretne megtudni arról, Önről
nyilvántartott
adatok
által kért szolgáltatást, ellenőrizzük és milyen hosszú ideig őrizzük meg az adatait, kérem, másolatát. Továbbá kérheti, hogy
javítsuk a teljesítményünket, teljesítsük a tekintse
át
a
közzétett
adatmegőrzési korlátozzuk a személyes adatainak
törvényi kötelezettségeinket, megelőzzük ütemterveket. Senki számára nem továbbítjuk a feldolgozását,
valamint
és felderítsük a bűncselekményeket, személyes adatait Jersey államán kívülre, kivéve, ha visszavonhatja az adatok kezeléséhez
pénzügyi tranzakciókat hajtsunk végre, a nevünkben kezelik az adatokat vagy erre adott hozzájárulását.
mint például a támogatások vagy segélyek jogszabály kötelez. Ha lehetséges, akkor csak abban
kifizetése, a szolgáltatások nyújtásának az esetben továbbítjuk az adatokat, ha Ha panasszal szeretne élni az adatai
megtervezése érdekében lehetővé tegyük gondoskodtunk arról, hogy a címzett megtegye a felhasználási módjával kapcsolatban,
az adatok statisztikai elemzését, és ha megfelelő lépéseket a személyes adatai védelme forduljon hozzánk a
szükséges, elvégezzük a végrehajtási érdekében. Nem kezeljük az információkat dataprotection2018@gov.je címen,
feladatainkat vagy megvédjük az tengeren túli, az Európai Gazdasági Térségen kívül vagy panaszt tehet az adatvédelmi
egyéneket a kártól vagy sérüléstől.
működtetett webszolgáltatások használatával. A biztosnál is az enquiries@dataci.org
kifejezett előzetes engedélye nélkül soha nem adjuk e-mail címen.
át az adatait marketing vagy értékesítési célokra
vagy egyéb kereskedelmi felhasználás céljára.

Az alábbi címre küldje vissza ezt a nyomtatványt:
Jersey Premium Administrator
Children, Young People, Education and Skills
PO Box 142
Highlands Campus
Jersey
JE4 8QJ

