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

0345 6800 33
•Телефон -

Ви можете зв'язатися з 
нами:

(згідно тарифу на місцеві дзвінки)
з понеділка по п'ятницю 09:00 to 16:30. 
Працює служба голосової пошти.

Електронна пошта - 
childcare.planning@suffolk.gov.uk

Ваші дані та будь-які особисті обставини є 
суворо конфіденційними

Служба сімейної 
інформації Саффолка 

www.suffolk.gov.uk/family 

 



Що таке Служба 
сімейної інформації
 Саффолка (СIC)?
СIC пропонує безкоштовні 
неупереджені поради для 
дітей з ООП (особливими 
освітніми потребами та 
обмеженими можливостями) 
з питань догляду за дітьми та
 інші послуги, які підтримують
 батьків і опікунів дітей і 
молодих людей віком з 0-19 
років до 25 років.

Ми зможемо допомогти вам 
знайти догляд за дітьми, 
включаючи всіх 
зареєстрованих 
постачальників догляду за 
дітьми згідно Офстед в 
Саффолку, ми також 
надаємо консультації по 
телефону, електронною 
поштою чи текстовими 
повідомленнями.s.

 Догляд за дітьми для всіх
Ми зберігаємо інформацію 
щодо зареєстрованих 
Офстедом постачальників 
послуг догляду за дітьми 
віком 0-14 років, наприклад:
• няні
• ясла
• Дошкільні ігрові групи
• Приватні дитячі садки
• Позашкільний догляд за 
дітьми (позашкільні гуртки)
• Схеми догляду за дітьми в 
період свят/канікул

Ми пропонуємо поради щодо
 того, як вибрати догляд за 
дітьми відповідно до ваших 
потреб та потреб вашої 
дитини. 

Це можна вказати в списку 
постачальників послуг 
догляду за дітьми у вашому 
регіоні, який містить наступну
 інформацію:

• Ім'я та контактні дані 
закладів догляду за дітьми
• Тип наданого догляду за 
дитиною
• Урахування віку
• Години роботи
• Ступінь перевірки за 
Офстедом

 місце для догляду
 за дитиною

Ми пропонуємо 
додаткову 

допомогу сім’ям, 
яким важко знайти

Безкоштовна рання 
освіта для дітей 2, 3
 та 4 років
Ми надаємо інформацію та консультації 
щодо фінансованої ранньої освіти для 
3-х і 4-річних дітей, а також для 2-річних 
дітей, які відповідають вимогам.
Ми можемо повідомити вам, коли ваша 
3-річна дитина матиме право на 
безкоштовний догляд за дитиною, і 
пояснити, як перевірити в Інтернеті, чи має 
ваша дворічна дитина право на 
безкоштовний догляд.

Довідник "Сімей і 
громад "
Наш веб-сайт довідник "Сімей і 
громад"дозволяє батькам і опікунам шукати 
догляд за дітьми, а також місцеві групи, 
організації та заходи у Саффолку.
Наш сайт безкоштовний, реєструватися не 
потрібно
Ви можете знайти інформацію про::
• Постачальників догляду за дітьми
• Оздоровчі та дитячі центри
• Класи для батьків
• Групи батьків і дітей
• Молодіжні клуби
• Дозвілля для Вас і Вашої дитини
• Організації, які підтримують дітей та 
молодь з особливими освітніми 
потребами та обмеженими 
можливостями.
• Послуги з підтримки емоційного 
благополуччя та психічного здоров’я.

Відвідайте: https://infolink.suffolk.gov.uk і 
шукайте за ключовим словом або 
використовуйте свій повний поштовий індекс,
 щоб знайти дитячий заклад у вашому районі.


