
আপনার দুই-বছর-বয়, শি /র জ ন1ে  আপ নি  বি নামূ ল1ে র চাই7 কে য়ার পা বে ন য দি :
رگا ںیہ رادقح 0 تشادہگن یک ںوچب تفم ےیل 0 ںوچب ہلاس ود %پا پآ :

You are a British citizen and receiving benefits 

আপ নি  একজন ;ি <শ নাগ রি ক হন এবং ব@ নি ফি টসমূহ পান

ںیہ ےہر رک لصاح دئاوف روا ںیہ یرہش یوناطرب پآ

If your two-year-old has been in care, has Special Education Needs, or receives Disability Living Allowance

য দি  আপনার দুই-বছ রে র- শি /< ক@ য়া রে  থ@ কে  থা কে , E@ শাল এডG কে শন নি ডস প@ য়ে  থা কে , বা ডি জ1া বি লি < লি ভি ং অ1ালাউ য়ে K প@ য়ে  থা কে ।

۔اترک لصاح ہفیظو اک تلافک ےیل 0 ںروذعم ہو ای ےہ ترورض یک میلعت یصوصخ Lُا ،ےہ ںیم تشادہگن ہچب ہلاس ود اک پآ رگا  

You are a non-EEA resident who is receiving asylum support or have applied for asylum

আপ নি  য দি  একজন নন-ইইএ অ ধি বাসী হন যি নি  আOয় সহায়তা পা Qে ন বা আO য়ে র জ ন1ে  আবে দন ক রে ছে ন
ریغ کیا پآ  EEA ۔ےہ یھکر ےد تساوخرد ےیل 0 ہانپ یسایس _ پآ ای ںیہ اہر رک لصاح تنواعم یک ہانپ یسایس وج ںیہ یشئاہر

You are a non-EEA resident if your household income is under £15,400 a year 

আপ নি  এমন একজন নন-ইইএ অ ধি বাসী হন য@ Rে Sে  আপনার পা রি বা রি ক আয় বা TষV ক £১৫,৪০০ এর নি চে  আ ছে  

ریغ پآ وت ےہ مک L £15،400 یندمآ ولیرھگ ہنالاس یک پآ رگا  EEA ۔ںیہ یشئاہر

You have the right to live in the UK due to being the primary carer of a British citizen

একজন ;ি <শ নাগ রি কে র [াথ মি ক ক@ য়ারার হওয়ার কার ণে  আপনার ইউ কে তে  থাকার অ ধি কার থা কে

۔ےہ لصاح قح اک %ہر ںیم ہیناطرب L ہجو یک _رک تشادہگن یداینب یک یرہش یوناطرب وک پآ

Project by Rochdale Dawah Centre

For Two Year Olds
Free Childcare 

You are entitled to free childcare for your two-year-olds if:

Tax credits and have an annual income under £16,190 before tax.

ট1া^ _@ ডি টসমূ হে র ক রে র পূ `বে  £১৬,১৯০ এর নি চে  বা TষV ক আয় আ ছে ।

۔وہ مک L 16,190£ یندمآ ہنالس iہپ L سکیٹ روا ٹوھچ ںیم سکیٹ

চাই7 কে য়া রে র ব@ নি ফি টসমূ হে র ম ধ1ে  অcভ̀G d থা কে : ںیہ لماش لیذ جرد ںیم دئاوف 0 تشادہگن یک ںوچب :The benefits of childcare include:

Making the transition to full-time school easier

পূ `ণকালীন ,G লে  eানাc রি ত হওয়া কে  সহজতর ক রে  তা@ ল
انانب ناسآ وک یلقتنم یتقو ُلک ںیم لوکسا ک

Developing the child’s emotional and social skills

শি /র আবে গী ও সামা জি ক দRতার বি কাশ ঘটা নাে

انید غورف وک تراہم یجامس روا یتابذج یک ےچب

Giving children access to more stimulating activities

আ রাে  [@ রণাদায়ক ক `মকা gে  শি / দে র সু যাে গ [দান ক

انرک مہارف یئاسر کت ںویمرگرس کرحم ہدایز وک ںوچب

আ রাে  ত থ1ে র যান এখা নে  যান: ںیرک ہظحالم wل 0 تامولعم دیزم :For more information visit:

https://www.ourrochdale.org.uk/kb5/rochdale/directory/advice.page?id=xlaQ1LMoTsE

https://www.ourrochdale.org.uk/kb5/rochdale/directory/advice.page?id=xlaQ1LMoTsE&newfamilychannel=0

