Childcare
Atenção a todos os pais - novas
ofertas de cuidados infantis lançadas
pelo governo
Agora pode encontrar uma explicação simples sobre todo
o apoio aos cuidados infantis oferecido pelo governo no
novo site Childcare Choices:
www.childcarechoices.gov.uk
O Childcare Choices reúne todas as ofertas de cuidados
infantis do governo pela primeira vez, fornecendo uma
maneira simples de ver os esquemas disponíveis, com
facilidade em ver os passos seguintes onde pode
encontrar mais informações.
Usando a Calculadora de Cuidados Infantis do site, pode
rapidamente encontrar informações sobre as ofertas que
lhe estão disponíveis e escolher a que melhor se adequa à
sua família: www.gov.uk/childcare-calculator

Quais são as escolhas disponíveis através
do serviço de cuidados infantis?
Tax-Free Childcare
Tax Free Childcare (Cuidados Infantis Livres de Impostos) é uma conta de pagamento
on-line, complementada pelo Governo, que os pais usam exclusivamente para pagar
os seus custos de cuidados infantis. Em cada 8£ que as famílias pagam, o governo
fará um pagamento complementar de 2£, até um máximo de 2.000£ por criança por
ano (ou 4.000£ para crianças com deficiência).
O Tax-Free Childcare estará disponível a crianças menores de 12 anos (menores de 17
anos para crianças com deficiência) e pode ser usado para contribuir para infantários,
amas e cuidados pós-escolares. Para ser elegível, os pais devem estar a trabalhar
(incluindo por conta própria) e cada um deve estar a ganhar pelo menos 120£ por
semana e não mais de 100.000£ por ano. A oferta será primeiramente oferecida aos
pais com os filhos mais novos e depois gradualmente implementada para que todos os
pais se possam inscrever até o final de 2017.
Os prestadores de cuidados infantis devem se inscrever no programa para serem
elegíveis a receber pagamentos do Tax-Free Childcare. Os pais podem verificar os
prestadores de serviço na sua área que são atualmente elegíveis, usando o verificador
de prestador de cuidados infantis: www.childcare-provider-checker.tax.service.gov.uk

30 horas de cuidados infantis gratuitas
30 horas de cuidados infantis para crianças de três e quatro anos estará disponível em
Inglaterra a partir de setembro de 2017. Dobrando assim as atuais 15 horas disponíveis
e poderá ajudar as famílias trabalhadoras a poupar até 5.000£ por ano.Os pais poderão
agora verificar a sua elegibilidade usando a calculadora cuidados
infantiswww.gov.uk/childcare-calculatore, se forem elegíveis, enviar um formulário online antes de setembro. Depois de inscreverem-se, os pais receberão um código de
elegibilidade para entregar ao seu prestador de cuidados infantis. Os prestadores de
cuidados infantis verificarão o código junto à autoridade local. Se elegíveis, os pais
podem reservar as suas 30 horas de cuidados infantis.

