
 

  

Detalii de 
contact 
 

Puteți contacta Suffolk Family Information 

Service (Serviciul de informații pentru familie 

din Suffolk) la: 
 
Telefon:  

0345 60 800 33  
(număr cu tarif de convorbire locală) 
 
Liniile sunt deschise de luni până joi de la 9:00 
AM la 5:00 PM și vineri de la 9:00 AM la 4:30 
PM. Un robot telefonic va răspunde la apeluri în 
afara acestui program. 
 
Text - 07624 80 10 60 
 
E-mail - childcare.planning@suffolk.gov.uk 
 
Adresă pentru corespondență: 
Suffolk Family Information Service 
Early Years and Childcare 
Suffolk County Council 
Endeavour House, 8 Russell Road, Ipswich  
IP1 2BX 
 
Datele și orice circumstanțe personale vor fi 
tratate cu cea mai strictă confidențialitate. 

. 
 

Această broșură este 
disponibilă și în următoarele 

limbi: 
albaneză, bengali, chineză, kurdă, 
lituaniană, poloneză, portugheză, 

punjabi, română, rusă și urdu.. 
 

ROMANIAN 

Consultanță 
gratuită cu privire 

la îngrijirea copiilor 
și la alte servicii 
de susținere a 

părinților și 
îngrijitorilor 

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

mailto:childcare.planning@suffolk.gov.uk


 

 

Ce este Suffolk Family Information 

Service (FIS)? 

Suffolk Family Information Service 
(FIS) oferă consultanță gratuită cu 
privire la îngrijirea copiilor și alte 
servicii de susținere a părinților și 
îngrijitorilor copiilor și persoanelor 
tinere cu vârsta între 0 și 19 ani și 
până la 25 de ani pentru copiii cu 
SEND (Special Educational Needs 
and Disabilities - Nevoi speciale 
de educație și Dizabilități). 

Vă putem ajuta să căutați servicii de 
îngrijire în propriul nostru Families and 
Community Directory (Director pentru 
familii și comunitate), care include toți 
furnizorii de servicii de îngrijire copii 
din Suffolk care sunt înregistrați la 
Ofsted și oferim consiliere prin telefon, 
e-mail sau text. Lucrăm îndeaproape 
cu părinții, furnizorii de servicii de 
îngrijire copii și profesioniștii care 
susțin familiile. 

Îngrijirea copiilor la 
îndemâna tuturor 

Dispunem de informații privind 
furnizorii de îngrijire Ofsted pentru 
copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 
ani, precum: 
 
• supraveghetori de copii 
•  creșe 
•  grupuri de joacă preșcolară 
• grădinițe private 
• îngrijire în afara școlii (cluburi de 

dimineață sau după școală) 
• programe de joacă pentru vacanță 

Oferim sfaturi privind modul în 
care să alegeți furnizorii de 
servicii de îngrijire a copiilor 
care să satisfacă nevoile dvs. și 
ale copilului dvs. 
 
 Vă putem oferi o listă de 
furnizori de îngrijire pentru copii 
în zona dvs., care include 
următoarele informații: 
 
• Numele și datele de contact ale 

furnizorilor de îngrijire pentru 
copii 

• Tipul de îngrijire furnizat 
• Vârsta pentru care se oferă 

serviciile 
• Programul de lucru 
• Calificativul de la inspecția 

Ofsted (cum ar fi Bun sau 
Extraordinar). 

Early Education 
(Educație preșcolară) 
finanțată pentru 
copiii cu vârsta de 2, 
3 și 4 ani 
Oferim informații și sfaturi despre educația 
preșcolară finanțată pentru copiii cu vârsta 
de 3 și 4 ani și pentru copiii eligibili cu 
vârsta de 2 ani. 
 
Vă putem informa când copilul dvs. cu 
vârsta de 3 ani are dreptul la îngrijire 
finanțată și vă putem explica cum să 
verificați online dacă copilul dvs. Cu vârsta 
de 2 ani este eligibil pentru îngrijirea 
finanțată a copiilor. 

Families and 
Community Directory 
 
Site-ul nostru web Families and Community 
Directory permite părinților și îngrijitorilor să 
caute servicii de îngrijire copii, precum și 
grupuri, organizații și activități locale din Suffolk. 
Site-ul nostru web este gratuit, nu este necesară 
înregistrarea. 
 
Aici sunt disponibile informații cu privire la: 
 

 Furnizori de servicii de îngrijire copii (creșe, 
grupuri de joacă preșcolare, supraveghetori 
de copii și îngrijire în afara școlii) 

 Centre medicale și pentru copii 

 Lecții de educație parentală 

 Grupuri pentru părinți și sugari 

 Cluburi pentru tineri 

 Activități pentru timpul liber pentru dvs. și 
copilul dvs. 

 Organizații care susțin copiii și persoanele 
tinere cu SEND ((Special Educational Needs 
and Disabilities - Nevoi speciale de educație 
și Dizabilități). 

 Servicii de suport pentru sănătatea 
emoțională și psihică. 

 
Vizitați: www.suffolk.gov.uk/fsd și căutați după 
cuvinte cheie sau categorie folosind codul dvs. 
poștal complet pentru a găsi servicii de îngrijire 
copii în zona dvs. 

Oferim ajutor 
suplimentar 

familiilor care au 
probleme cu 

găsirea unui loc la 
un furnizor de 

servicii de îngrijire 
copii 


