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મારા માટે કઈ ચાઈલ્ડ કેર ઉપલબ્ધ છે? 

 

• ઈંગ્લેન્ડમાાં તમામ 3 અને 4 વર્ષના બાળકો અઠવાડડયામાાં 15 કલાક અથવા 
વર્ષમાાં 570 કલાક અથવા મફત પ્રારાં ભિક શિક્ષણ માટે હકદાર છે. આ સાવષશિક 
નસષરી હક છે. 
• જો બાળકના માતા-શપતા હોય તો આ હક અઠવાડડયામાાં 30 કલાક સધુી વધી િકે 
છે 

કાયષ કરો અને નીચેના પાિતા માપદાંડોને પણૂષ કરો- 
30 કલાક મફત બાળ સાંિાળ પાિતા માપદાંડ: 
તમે 30 કલાક મફત બાળ સાંિાળ મેળવી િકિો જો: 
• તમે ઈંગ્લેન્ડમાાં રહો છો 
• તમારુાં બાળક 3 થી 4 વર્ષનુાં છે 

 

ત્યા છે: 
• સ્કોટલેન્ટિમા ંશવશવધ યોજનાઓ 
• વેલ્ડર્મા ંશવશવધ યોજનાઓ 
• ઉત્તરી આયલેન્ટિમા ંશવશવધ યોજનાઓ 
 
બાળ ર્ભંાળ: 
• માન્ટય ચાઈલ્ડિકેર પ્રોવાઈિર પાર્ે હોવ  ંજોઈએ 
• જ્યારે તમાર ં બાળક ફરર્ેપ્િન ક્લાર્મા ંિરૂ થાય ત્યારે અટકે છે (અથવા 
ફરજજયાત િાળાની ઉંમરે પહોંચે છે, જો પછીથી) 
 
તમારે ભોજન, નપે્પી અથવા ફિપ્ર્ જેવા વધારાના ખચસ માટે ચકૂવણી કરવી પિી 
િકે છે. 
 

ત્યા છે: 
• જો તમ ેપહલેેથી જ નોંધણી કરાવી હોય, તો તમ ેતમારા બાળ ર્ભંાળ ખાતામા ં
ર્ાઇન ઇન કરી િકો છો. 
તમ ેતમારા પ્રદાતાને આપવા માટે 30 કલાકનો કોિ મેળવવા માટે બાળ ર્ભંાળ 
ખાતા માટે ઑનલાઇન અરજી કરી િકો છો. 
 
 
 
 

તમે 30 કલાકની મફત બાળ સાંિાળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી િકો? 

 



તમે વર્ષના 38 અઠવાડડયા (િાળાના સમયગાળા દરશમયાન) દર અઠવાડડયે 30 
કલાક મફત બાળ સાંિાળ મેળવી િકો છો. 
જો તમે દર અઠવાડડયે 30 કલાકથી ઓછા સમયનો ઉપયોગ કરો છો તો તમે 52 

અઠવાડડયા માટે મફત બાળ સાંિાળ મેળવી િકિો. તમારા ચાઇલ્ડકેર પ્રદાતા સાથે 
તપાસ કરો કે આ તેઓ ઓફર કરે છે કે કેમ.



પાિતા 

તમારી પાિતા આના પર શનિષર છે: 

• જો તમે કામ કરતા હોવ 

• તમારી આવક (અને તમારા જીવનસાથીની આવક, જો તમારી પાસે હોય તો) 

• તમારા બાળકની ઉંમર અને સાંજોગો 

• તમારી ઇમીગે્રિન સ્થથશત 

તમે યશુનવસષલ કે્રડડટ, ટેક્સ કે્રડડટ, ચાઇલ્ડકેર વાઉચસષ અથવા ટેક્સ-ફ્રી ચાઇલ્ડકેરનો 
દાવો કરવા માટે તે જ સમયે 30 કલાકની મફત બાળ સાંિાળ મેળવી િકો છો. 
જો તમે કામ કરી રહ્યા છો 
 

જો તમે (અને તમારા જીવનસાથી, જો તમારી પાસે હોય તો) તમે સામાન્ય રીતે 30 
કલાક મફત બાળ સાંિાળ મેળવી િકો છો: 
 

• કામમાાં 
• માાંદગીની રજા અથવા વાશર્િક રજા પર 

• વહેંચાયેલ પરેેંટલ, માતતૃ્વ, શપતતૃ્વ અથવા દત્તક રજા પર 

જો તમે 3 થી 4 વર્ષની વયના બાળક માટે દત્તક લેવાની રજા પર છો, તો તમારે તે 
બાળક માટે 30 કલાકની મફત બાળ સાંિાળ માટે તમે પ્રથમ અરજી કરો તે 
તારીખના 31 ડદવસની અંદર તમારે કામ પર પાછા આવવુાં પડિે. 
 

જો તમે કામ કરી રહ્યા છો 
 

જો તમે હાલમાાં કામ કરતા નથી 
જો તમારો સાથી કામ કરતો હોય તો પણ તમે પાિ હોઈ િકો છો અને તમને 
અસમથષતા લાિ, ગાંિીર અપાંગતા િથ્ુાં, સાંિાળ રાખનાર િથ્ુાં અથવા યોગદાન-
આધાડરત રોજગાર અને સમથષન િથ્ુાં મળે છે. 
 
 

જો તમે આગામી 31 ડદવસની અંદર કામ િરૂ કરી રહ્યાાં હોવ અથવા ફરી િરૂ કરી 
રહ્યાાં હોવ તો તમે અરજી કરી િકો છો. 
 

 



તમારી આવક 

તમારે આર્ામી 3 મફહનામા ંચોક્કર્ રકમ મેળવવાની અપેક્ષા રાખવી પિિે. 
અઠવાફિયાના ર્રેરાિ 16 કલાક માટે આ ઓછામા ંઓછ ંરાષ્ટ્િીય લઘ ત્તમ વતેન 
અથવા જીવનશનવાસહ વેતન છે. 
 

ઉદાહરણ તરીકે, આર્ામી 3 મફહનામા ંતમ ેઓછામા ંઓછા £1,853.28 કમાવવાની 
અપેક્ષા રાખો છો - 23 વર્સથી વધ  ઉંમરના લોકો માટે નેિનલ લલશવિંર્ વેજ.



જો તમારી પાર્ ેકોઈ પાટસનર હોય, તો તેમને ઓછામા ંઓછી આટલી કમાણી 
કરવાની અપકે્ષા રાખવાની જરૂર પિિે. 
 

જો તમ ેસ્વ-રોજર્ાર ધરાવો છો અને આર્ામી 3 મફહનામા ંપરૂતો નફો કરવાની 
અપેક્ષા રાખતા નથી, તો તમ ેવતસમાન ટેક્ર્ વર્સમા ંકેટલી કમાણી કરવાની અપેક્ષા 
રાખો છો તેનો ર્રેરાિ ઉપયોર્ કરી િકો છો. 
 

જો તમ ેસ્વ-રોજર્ાર ધરાવતા હો અને 12 મફહના કરતા ંઓછા ર્મય પહલેા ં
તમારો વ્યવર્ાય િરૂ કયો હોય તો આ કમાણીની મયાસદા લાગ  પિતી નથી. 
જો તમારી અથવા તમારા જીવનર્ાથીની વતસમાન કર વર્સમા ં£100,000 થી વધ ની 
અપેલક્ષત 'વ્યવસ્સ્થત ચોખ્ખી આવક' હોય તો તમ ેપાત્રતા ધરાવિો નહીં. આમા ં
તમન ેમળવાની અપકે્ષા હોય તેવા કોઈપણ બોનર્નો ર્માવેિ થાય છે. 
 

તમારી એિજસ્ટેિ ચોખ્ખી આવક કોઈપણ વ્યસ્ક્તર્ત ભથથા ંઅને લર્ફ્ટ એઇિ જેવી 
માઈનર્ વસ્ત  ઓ પહલેા ંતમારી ક લ કરપાત્ર આવક છે. 
 

તમાર ં બાળક 

 

જો તમાર ં બાળક ર્ામાન્ટય રીતે તમારી ર્ાથ ેન રહતે   ંહોય તો તમ ેપાત્રતા ધરાવિો 
નહીં. 
 

જો તમ ેતમારા બાળકને પાલક કરો છો, તો તમ ે30 કલાકની મફત બાળ ર્ભંાળ 
મેળવવા માટે ઓનલાઈન એપ્પ્લકેિનનો ઉપયોર્ કરી િકતા નથી. જો તમારે 
અરજી કરવી હોય તો તમારા ર્ામાજજક કાયસકર અને તમારા સ્થાશનક ર્ત્તાશધકારી 
ર્ાથ ેવાત કરો. 
 

તમારી એડજથટેડ ચોખ્ખી આવક કોઈપણ વ્યસ્ક્તગત િથથાાં અને તમારી ઇશમગે્રિન 
સ્થથશત જેવી માઈનસ વથતઓુ પહલેાાં  

તમારી કુલ કરપાિ આવક છે 

 
 
 

30 કલાકની મફત બાળ સાંિાળ માટે પાિ બનવા માટે, તમારી પાસે (અથવા તમારા 
જીવનસાથી જો તમારી પાસે હોય તો) પાસે રાષ્ટ્રીય વીમા નાંબર અને નીચેનામાાંથી 



ઓછામાાં ઓછો એક હોવો આવશ્યક છે: 
 

• ભિડટિ અથવા આઇડરિ નાગડરકતા 
• થથાયી અથવા પવૂષ-થથાયી સ્થથશત, અથવા તમે અરજી કરી છે અને તમે રાહ જોઈ 
રહ્યાાં છો 
શનણષય માટે 

• પબ્બ્લક ફાંડ્સ એક્સેસ કરવાની પરવાનગી - તમારુાં યકેુ રેશસડેન્સ કાડષ તમને 
જણાવિ ેકે જો તમે ન કરી િકો 
 

તમારી એડજથટેડ ચોખ્ખી આવક એ તમારી કુલ કરપાિ આવક છે કેવી રીતે 
અરજી કરવી? 

 
 

શુાં તમારી પાસે સરકારી ગેટવે એકાઉન્ટ છે? 

• જો તમે કરો છો, તો કૃપા કરીને તમારુાં વપરાિકતાષ ID અને પાસવડષ તૈયાર રાખો.



જો નહીં, તો તમારે એક બનાવવાની જરૂર પિિ:ે 
તમારી અરજી પણૂસ કરવા માટે તમારે ર્રકારી ર્ેટવ ેએકાઉન્ટટની જરૂર પિિ.ે જો તમારી પાર્ ેપહલેેથી 
નથી, તો આના પર જાઓ- 
Childcare service | Government Gateway: sign in or set up (tax.service.gov.uk) 
 

હુાં આગળ શુાં કરુાં? 

30 કલાક મફત ચાઇલ્ડકેર એકાઉન્ટ માટે અરજી કરવા માટે સરકારની વેબસાઇટ 
પર લોગ ઇન કરો અથવા અહીં તમારા ચાઇલ્ડ સશવિસ એકાઉન્ટમાાં સાઇન ઇન કરો. 
તમે કરમકુ્ત બાળ સાંિાળ માટે પણ અરજી કરી િકો છો: 
https://www.gov.uk/apply-30-hours-free-childcare 
 
 

તમારે તમારી શવર્તોની જરૂર પિિે (અને તમારા જીવનર્ાથીની, જો તમારી પાર્ ે
હોય તો), જેમા ંતમારા નીચેનાનો ર્માવેિ થાય છે: 
 

• રાષ્ટ્િીય વીમા નબંર 

• ય શનક ટેક્ર્પેયર રેફરન્ટર્ (UTR), જો તમ ેસ્વ-રોજર્ાર ધરાવતા હો 
 

જો તમ ેચાઇલ્ડિકેર માટે ચકૂવણી કરો છો અને ખચસમા ંમદદ મેળવવા માટે 
કરમ ક્ત ચાઇલ્ડિકેરનો ઉપયોર્ કરવા મારં્ો છો, તો તમ ેઆ ર્ેવાનો ઉપયોર્ 
કરીન ેપણ અરજી કરી િકો છો. 
 

ર્ામાન્ટય રીતે અરજી કરવામા ં20 શમશનટ લાર્ ેછે. તમ ેિોધી િકો છો કે શ  ંતમ ે
ર્ીધા પાત્ર છો 
દૂર છે, પરંત   તમેા ં7 ફદવર્ જેટલો ર્મય લાર્ી િકે છે. 
 
 

દર 3 મડહને ફરીથી પષુ્ષ્ટ્ટ કરો 
 

જો તમે દાવો કરી રહ્યાાં હોવ અથવા અરજી કરી હોય તો તમારે દર 3 મડહને 
તમારી પાિતાની પનુઃ પષુ્ષ્ટ્ટ કરવી આવશ્યક છે: 
 

• 30 કલાક િાંડોળ પરુૂાં પાડવામાાં આવેલ બાળ સાંિાળ 

 

જો તમે હજુ સધુી આ િાંડોળ યોજનાઓનો ઉપયોગ કરવાનુાં િરૂ ન કયુું હોય તો 
પણ, તમે અરજી કરેલ તારીખથી 3 મડહનામાાં તમારે પનુઃ પષુ્ષ્ટ્ટ કરવી આવશ્યક છે. 
 

https://childcare-support.tax.service.gov.uk/par/app/trialmessage?_ga=2.61763244.1060035674.1647528297-1187635365.1641286875
https://www.gov.uk/apply-30-hours-free-childcare


હુાં ફરીથી પષુ્ષ્ટ્ટ કેવી રીતે કરી િકુાં? 

 

તમારી પનુઃપષુ્ષ્ટ્ટની સમયમયાષદાના 4 અઠવાડડયા પહલેા તમને એક ટેક્થટ 
અને/અથવા ઇમેઇલ મળિે. આ તમને તમારા બાળ સાંિાળ ખાતામાાં લૉગ ઇન 
કરવા માટે સાંકેત આપિે.



• જ્યારે તમ ેએકાઉન્ટટમા ંહોવ ત્યારે 'સ રલક્ષત ર્દેંિાઓ' પર જાઓ. તમ ે
કોઈપણ ર્મયે આ શવભાર્ન ેઍક્ર્ેર્ કરી િકો છો. તમારી પ નઃપ ષ્ષ્ટ્ટ 
તારીખ િોધવા માટે 'પ નઃપ ષ્ષ્ટ્ટ' શવભાર્ તપાર્ો. 

•  

• તમ ેતમારી પ નઃપ ષ્ષ્ટ્ટ તારીખના 4 અઠવાફિયા પહલેા તમારી પાત્રતાની 
પ નઃ પ ષ્ષ્ટ્ટ કરી િકો છો. 

•  

• પ નઃશનમાસણ પ્રફિયાના આર્ળના પર્લા ંતમારા ર્જંોર્ો પર શનભસર રહિેે: 
•  

• • તમારા ર્જંોર્ો બદલાયા નથી 
• તમારા ર્જંોર્ો બદલાયા નથી તેની પ ષ્ષ્ટ્ટ કરવા માટે તમારે એક બોક્ર્ પર 

ફટક કરવાની જરૂર પિિે. તમને નવો કોિ પ્રાપ્ત થિે નહીં પરંત   તમારો 
હાલનો કોિ પ્રાપ્ત થિે 
 

• જ્યારે તમે એકાઉન્ટમાાં હોવ ત્યારે 'સરુભક્ષત સાંદેિાઓ' પર જાઓ. • તમારા 
સાંજોગો બદલાયા છે 

• તમારે તમારી શવગતોમાાં સધુારો કરીને ફરીથી સબશમટ કરવુાં આવશ્યક છે. 
• • તમે તમારી મળૂ અરજી ફોન પર પણૂષ કરી છે 

• તમારી યોગ્યતાની પનુઃ પષુ્ષ્ટ્ટ કરવા માટે તમારે HMRC ગ્રાહક સેવા 
હલે્પલાઇન પર ફોન કરવાની જરૂર છે.= 

તમારી પાસે હાલમાાં કામચલાઉ કોડ છે 

કેટલાક માતાશપતા માટે પનુઃશનમાષણ પ્રડક્રયા અલગ હોઈ િકે છે. જેમ કે જો: 
 

• તમારા સાંજોગો બદલાયા નથી તમારે આની પષુ્ષ્ટ્ટ કરવા માટે એક બોક્સ પર ડટક 
કરવાની જરૂર પડિે. તમને નવો કોડ પ્રાપ્ત થિે નહીં પરાંત ુહાલનો કોડ વધ ુ3 
મડહના માટે લાંબાવવામાાં આવિ ે

• તમારા સાંજોગો બદલાયા છે તમારે તમારી શવગતોમાાં સધુારો કરવો પડિે અને 
ફરીથી સબશમટ કરવો પડિ ે

• તમે તમારી મળૂ અરજી ફોન પર પણૂષ કરી છે. તમારી યોગ્યતાની પનુઃ પષુ્ષ્ટ્ટ 
કરવા માટે તમારે  
HMRC  

ચાઇલ્ડકેર સશવિસ હલે્પલાઇન પર ફોન કરવાની જરૂર પડિ ે

તમન ેદર ત્રણ મફહન ેફરીથી પ ષ્ષ્ટ્ટ કરવા માટે કહવેામા ંઆવિ ેકે તેઓ પાત્ર છે. 



જો તમ ેહવે 30 કલાક માટે પાત્ર નથી, અન ેતમાર ં બાળક પહલેથેી જ 30 કલાકની 
જગ્યાએ છે, તો તમ ેગ્રેર્ પીફરયિ દાખલ કરિો અને ટૂંકા ર્ાળા માટે તમારા 
બાળકન  ંસ્થાન જાળવી રાખવામા ંર્મથસ હિો.



જો તમારે ખચસ જાતે ચકૂવવો પિે, તો વધારાના ર્ત્રો અઠવાફિયાના £92.50 પર 
ઉપલબ્ધ છે 

 

આ ઉપરાતં, ફુલ-ટાઈમ નર્સરીમા ંતમામ બાળકોને બપોરના ર્મયની દેખરેખ અને 
લચંના ખચસને આવરી લેવા માટે અઠવાફિયામા ં£25.00 ચકૂવવાન  ંકહવેામા ંઆવ ે
છે. 
મદદ અને સમથષન 

 

જો તમે હજુ પણ અરજીની પ્રડક્રયા શવિે અચોક્કસ હોવ અથવા 30 કલાકના િાંડોળ 
શવિે કોઈ વધ ુપ્રશ્નો હોય, તો અમે તમને મદદ કરવા માટે અમારા શે્રષ્ટ્ઠ પ્રયાસો 
કરીશુાં. 
 

તમે િાળા કાયાષલયનો સાંપકષ કરી િકો છો જે પ્રડક્રયા દ્વારા તમારી સાથે વાત 
કરિે. અવાંશત ડફલ્ડ્સ થકલૂ ઓડફસ: 0116 3266813 


