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In England ALL children aged 3 and 4 get free childcare places. This is for 15 hours a week, 
during school term time.

If you are in paid work your 3 or 4 year old may be entitled to 30 hours a week, depending on 
your circumstances. 

If your child is 2 years old and you are on a very low income, you may also be entitled to 15 
hours free childcare.

If you want your child to attend the nursery/childminder for more than the free hours, you 
may be able to pay for this. Some nurseries/childminders will take babies and younger 
children too.

Free childcare places are only available in childcare that has been checked for quality 
and safety by OFSTED. This can be a childminder, a private nursery or the nursery 
class of a school. You can contact a childcare provider directly or ask the Children and 
Families Information service to help you find a place. You can contact them on childrens.
information@cumbria.gov.uk or phone 03457 125737
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Догляд за дітьми та 
дошкільна освіта в Камбрії 

 

В Англії ВСІ діти віком від 3 до 4 років отримують безплатний догляд. Це 15 годин на тиждень 
у навчальний час. 

 

Якщо ви працюєте на оплачуваній роботі, тоді ваша трирічна або чотирирічна дитина може 
мати право на 30 годин безплатного догляду на тиждень, залежно від вашого графіка. 

 
Якщо вашій дитині 2 роки й у вас дуже низький дохід, ви також можете мати право на 15 
годин безплатного догляду за дитиною. 

 
Якщо ви хочете, щоб ваша дитина відвідувала дитячий садок/була з нянею більше, ніж 
надано безплатних годин, ви можете заплатити за це. Деякі дитячі садки/няні також 
прийматимуть немовлят та дітей молодшого віку. 

 
Безплатні місця догляду за дітьми надаються лише у тих дитячих установах, якість та безпеку 
яких перевірив Комітет зі стандартів у сфері освіти (OFSTED). Це може бути няня, приватний 
дитячий садок або дитячий клас школи. Ви можете зв’язатися безпосередньо з 
постачальником послуг з догляду за дітьми або попросити інформаційну службу з питань 
дітей та сім'ї допомогти вам знайти місце. Ви можете зв'язатися з ними, надіславши листа на 
адресу: childrens.information@cumbria.gov.uk або телефоном 03457 125737 
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Навіщо віддавати мою дитину няні чи у дитячий садок? 
Там ваша дитина зможе весело провести час та розвинути свої соціальні 
навички, граючи з іншими дітьми. Діти почнуть вивчати англійську мову, 
спілкуючись з персоналом та друзями. Вони будуть проводити частину часу 
на вулиці, розвиваючи свої фізичні навички на свіжому повітрі. Вони будуть 
розвивати знання та навички, які їм знадобляться для навчання в школі. 

 
Що вони там будуть робити? 
У нянь/ дитячому садку ваша дитина буде вчитися через гру. Типове 
заняття охоплює спів, розповідання історій, можливість пограти в 
приміщенні й на вулиці, час для вибору одного з видів діяльності, таких 
як малювання, розфарбовування, будівництво, рольові ігри, творчість, 
ігри з піском і водою, ігри з іншими дітьми, знайомство із природою. Вони 
отримуватимуть корисний перекус чи їжу. Діти старшого віку почнуть 
дізнаватися про звуки букв і цифри. У дітей молодшого віку буде 
можливість поспати або відпочити, якщо вони цього потребують. 
Найголовніше, що їм буде весело! 

 
Що їм потрібно буде взяти з собою? 
Запитайте у дитячому садку/ няні, що буде потрібно вашій дитині. Ваша 
дитина буде забруднюватися, тому вона має носити одяг, який легко 
прати. Діти будуть проводити час на вулиці, тому їм знадобиться тепле 
пальто в холодні дні, а якщо спекотно — крем для засмаги та капелюх 
від сонця. Деякі няні/ дитячі садки будуть надавати харчування, підгузки 
та серветки, за які вам, можливо, доведеться заплатити, інші можуть 
попросити вас надати їх. 

 
Підтримка дітей, які починають ходити в дитячий садок 
Відвідайте няню/дитячий садок, щоб роздивитись. Якщо ви хочете, щоб 
ваша дитина ходила туди, поговоріть із персоналом про те, як вони 
допомагають дітям освоїтися. У вашої дитини буде своя людина — 
фахівець, який познайомиться з вами та вашою дитиною. Такий фахівець 
буде питати про те, що подобається та що не подобається вашій дитині. 
Це допоможе дитячому садку підготуватися до прийому вашої дитини та 
облаштувати усе. Коли ваша дитина почне відвідувати дитячий садок, 
фахівець зможе розповісти вам про те, як ваша дитина провела день і чим 
вона займалася. 

 

Вивчення англійської мови 
Ваша дитина почне вивчати англійську мову від дорослих і дітей у дитячому 
садку. Дорослі будуть використовувати картинки, предмети, розповіді та пісні, 
щоб допомогти дитині в цьому. Важливо, щоб удома ви продовжували 
говорити з дитиною своєю рідною мовою. Розвиток навичок спілкування 
рідною мовою допоможе вашій дитині вивчити англійську мову, а також 
допоможе їй зберегти сімейні зв'язки. 

 
Коли їм виповниться 5 
В Англії діти у віці від 5 до 16 років повинні отримувати очну освіту. Вони 
зазвичай починають ходити в школу у вересні, незадовго до свого 
п'ятого дня народження. 

 
Поради та підтримка — поговоріть з консультантом з питань 
переселення, який допоможе вам отримати доступ до послуг з 
догляду за дітьми та шкільної освіти. 

 
Додаткову інформацію (англійською та українською мовами) також 
можна знайти за адресою: educationhub.blog.gov.uk/2022/04/11/how-
do-families-arriving- from-ukraine-apply-for-a-school-place-and-
childcare 
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