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Early Morning & After School Care for 2020-2021 

Sabah Erken & Okul Sonrası Bakım 2020-2021 
 

 
 

At ESK we offer an additonal Early Morning and after school care service for students in Pre-Nursery, Nursery and Reception classes. This 

additional service is available on school day mornings between 8:00 to 8:30 and school day afternoons between 15:15 – 17:00. The morning 

session will include breakfast and the afternoon session will include snacks. If you wish to use our early morning and after school care 

service for the academic year, please complete and return this form to the accounts office. Please note that places are limited.  
 

Pre-Nursery, Nursery ve Reception öğrencilerine sabah erken ve okul sonrası için ek bakım hizmeti sunuyoruz. Bu ek hizmet, okul günleri 

sabah 08: 00-8:30 arası, öğleden sonra  15:15-17:00 saatleri arasında olacaktır. Çocuklara sabahleyin kahvaltı, öğleden sonra ise  

atıştırmalıklar verilecektir. Akademik yıl boyunca sabahın erken saatlerinde ve okul sonrasında ek bakım hizmetlerinden yararlanmak 

istiyorsanız, lütfen bu formu doldurup muhasebe ofisine iletiniz. Yerlerin sınırlı olduğunu hatırlatırız.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I would like to reserve a place for my child for this service (Bu ek hizmet için yer ayırmak istiyorum). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Student Name : .................................................................................................................. Class/Year : ................................. 

Öğrencinin Adı        Sınıfı 
 

 

Year Group:  Pre-Nursery Nursery  Reception 

Yaş Grubu: 
 

 

Parent/Guardian Contact Details (İletişim Bilgileri) : 

 

Mother Name(Anne Adı)..................................................................................... Mobile No (Cep Tel).................................................... 

 

Father Name(Baba Adı) ...................................................................................... Mobile No (Cep Tel).................................................... 
 

 

I understand I must give 4 months written notice prior to removing my child from the early morning and after school care service, and if I 

do not I may be charged for this period. This fee will be charged according to my child’s Tuition Fee Payment Plan. 

 

Çocuğumu sabah erken ve okul sonrası bakım hizmetinden çıkarmayı arzulamam halinde,  en az 4 ay öncesi yazılı bildirimde bulunmam 

gerektiğini, bunu yerine getirmediğim takdirde söz konusu sürenin ücretini karşılamak zorunda kalabileceğimi  biliyorum. Ek bakım ücreti 

çocuğumun öğrenim ücretini ödeme planına göre tahsil edilecektir. 

 

 

 

 

Parent Name.......................................................... Signature............................................ Date .............................. 

Veli Adı İmza Tarih 

 
ANNUAL FEE 

(Yıllık Ücret) 

Early Morning & After School Care Service 
(SabahErken & Okul Sonrası Bakım) 

£480 


