
 

 

  

Kontaktinė 
informacija 
 
Su Suffolk šeimos informacijos centru 
galite susisiekti: 
 
Telefonu:  

0345 60 800 33  
(vietinio skambučio tarifas) 
 
Pagalbos linija dirba nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio, nuo 09.00 val. iki 17.00 
val.; penktadieniais nuo 09.00 val. iki 
16.30 val. Yra ne darbo valandomis 
veikianti atsiliepimo paslauga. 
 
Tekstu – 07624 80 10 60 
 
El. paštas: 
childcare.planning@suffolk.gov.uk 
 
Adresas: 
Suffolk Family Information Service 
Early Years and Childcare 
Suffolk County Council 
Endeavour House, 8 Russell Road, 
Ipswich  
IP1 2BX 
 
Jūsų duomenys ir kita asmens 
informacija bus laikoma konfidencialia 
 
 

This leaflet is also available in 
the following languages: 

 
Albanian, Bengali, Chinese, 
Kurdish, Lithuanian, Polish, 

Portuguese, Punjabi, Romanian, 
Russian and Urdu. 

 

LITHUANIAN 

Suffolk  
šeimos 
informacijos 
centras 

Nemokami patarimai 
apie vaikų priežiūrą ir 

kitas, tėvams 
pagalbą suteikiančias 

paslaugas. 

0345 60 800 33 
www.suffolk.gov.uk/family 

mailto:childcare.planning@suffolk.gov.uk


 

 

 

Kas yra Suffolk šeimos 

informacijos centras (FIS)? 

Suffolk šeimos informacijos 
centras (FIS) siūlo finansuojamus 
patarimus apie vaikų priežiūrą ir 
pagalbą tėvams, turintiems vaikų 
ir nepilnamečių nuo 0 -19 metų ar 
vaikų iki 25 metų, kurie turi 
specialių edukacinių poreikių ir 
neįgalumą (SEND). 

Mes suteikiame internetinį 
Paslaugų šeimai katalogą (FSD) 
bei pagalbą elektroniniu paštu ir 
telefonu. kurie yra registruoti 
Ofsted, kaip vaikų priežiūros 
tiekėjai Sufolke ir suteikiame 
patarimus telefonu, el. paštu ar 
tekstu. Mes artimai dirbame su 
tėvais, vaikų priežiūros tiekėjais ir 
specialistais, kad galėtumėm 
padėti šeimoms. 

Visiems skirta vaikų priežiūra 

Mes turime „OFSTED“ 
užregistruotų vaikų priežiūros 
tiekėjų duomenis, kurie teikia 
vaikams nuo 0-14 metų tokią 
priežiūrą:  
 
• Vaikų auklės 
• Dieniniai vaikų darželiai 
• Iki mokyklinės vaikų žaidimų 

grupės 
• Privatūs darželiai - mokyklos 
• Ne mokyklos metu teikiama 

priežiūra (pusryčių ir po 
pamokiniai būreliai) 

• Atostogų žaidimų schemos. 

Mes suteikiame patarimus kaip 
susirasti ir išsirinkti priežiūrą 
vaikui. 
 
Mes galime suteikti jūsų rajone 
esančių vaikų priežiūros tiekėjų 
sąrašą, apimantį tokią 
informaciją:  
 
• Vaikų priežiūros tiekėjų vardas, 

pavardė ar pavadinimas ir 
telefono numeris 

• Vaikui teikiamos priežiūros tipas 
• Amžius, kuriam siūlomas 

aptarnavimas 
• Darbo valandos 
• „OFSTED“ atlikto patikrinimo 

balas 

Finansuojamas 
ankstyvasis 
švietimas 2, 3 ir 4 
metų vaikams 
 
Mes suteikiame informaciją apie 
finansuojamą vaikų priežiūrą, 
reikalavimus atitikusiems 2, 3 ir 4 
metų vaikams. 
 
Mes galime informuoti, kada jūsų trijų 
metu vaikas galės gauti finansuojamą 
vaikų priežiūrą ir paaiškinti, kaip 
patikrinti, ar jūsų dviejų metų vaikui 
priklauso finansuojama pagalba. Paslaugų šeimai 

katalogas (FSD) 
 
Mūsų paslaugų šeimai internetinis katalogas 
(FSD) leidžia tėvams rasti informaciją apie vaikų 
priežiūrą ir šeimai skirtas paslaugas visame 
Suffolk. 
 
Čia rasite tokią informaciją:  
 
• Vaikų centrai (dienos darželiai, iki mokyklinės 

žaidimų grupės ir užmokykliniai klubai) 
• Sveikatos ir vaikų centrai 
• Tėvams skirtos vaikų auklėjimo klasės 
• Tėvų ir mažiukų grupės 
• Jaunimo klubai 
• Laisvalaikio užsiėmimai jums ir jūsų vaikams 
• Organizacijos, kurios remia vaikus ir jaunulius, 

turinčius specialių švietimo poreikių ir 
neįgalumą (SEND) 

• Emocinės gerovės ir protinės sveikatos 
pagalbos paslaugos. 

 
Apsilankykite www.suffolk.gov.uk/fsd ir 
pasirinkite kategoriją bei įveskite pilną savo 
pašto kodą. 

Mes siūlome 

šeimoms papildomą 

pagalbą, kuriems 

sunku rasti vaikų 

priežiūros tiekėją. 


