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إلى الوالد(ة)/مقدم(ة) الرعاية
التمويل متوفر لدعم العائالت المستحقة للحصول على وجبات مدرسية مجانية
نواصل تقديم مدفوعات الوجبات المدرسية المجانية مباشرة إلى العائالت المستحِ قة .سيتم دفع مبلغ  52,50جنيها إسترلينيا لكل طفل مباشرة
في الحسابات المصرفية التي يختارها الوالدان بحلول يوم الخميس  21يناير.
يغطي مبلغ  52,50جنيها إسترلينيا لكل طفل الفترة من االثنين  11إلى األحد  31يناير ،وهو يتألف من استحقاق وجبات مدرسية مجانية لمدة
ثالثة أسابيع بسعر  12,50جنيها إسترلينيا في األسبوع و 5جنيهات إسترلينية في األسبوع نقود الفطور.
ال يتعين على العائالت المستحِ قة ،التي تتلقى حاليا وجبات مدرسية مجانية ،التقدم للحصول على هذا التمويل .إذا كنت قد تقدمت مؤخرا ً بطلب
للحصول على وجبات مدرسية مجانية قائمة على الدخل ،فيرجى التأكد من أننا نتعامل مع جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن وسوف نتصل
بك مباشرة عند معالجة طلبك.
يمكن للعائالت ذات الدخل المنخفض والتي ال تتلقى حاليا وجبات مدرسية مجانية التحقق من استحقاقها من خالل استكمال النموذج التالي عبر
اإلنترنت:التحقق من االستحقاق وتقديم طلب الحصول على وجبات مدرسية مجانية
معايير االستحقاق الحالية مدرجة في مدقق االستحقاق المذكور أعاله ،وهي كما يلي:
يحق لألطفال الحصول على وجبات مدرسية مجانية إذا كان والدوهم (أو مقدمو الرعاية) يتلقون إعانات مالية مؤ ِهلة للحصول على هذا الحق.
اإلعانات وأنواع البدل المؤ ِهلة هي:
•
•
•
•
•

دعم الدخل ()IS
بدل الباحثين عن عمل على أساس الدخل )(JSA
ائتمان التقاعد (ائتمان الضمان)
أي عنصر متعلق بالدخل من بدل دعم التوظيف
االئتمان الضريبي لألطفال ) ،(CTCولكن ليس االئتمان الضريبي للعمل ) ،(WTCمع دخل أقل من  16ألف و 105جنيها إسترلينيا
خدمة أبردينشاير من البحر إلى الجبل  -أفضل ما في اسكتلندا
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•
•
•

كل من االئتمان الضريبي لألطفال واالئتمان الضريبي للعمل مع دخل أقل من  7330جنيها إسترلينيا
الدعم بموجب الجزء السادس من قانون الهجرة واللجوء لعام )Immigration and Asylum Act 1999( 1999
االئتمان الشامل بأجر شهري أقل من  610جنيها إسترلينيا

إذا كان عمرك يتراوح بين  16و 18عاما ً وتحصل/ين على أي من اإلعانات المالية المؤ ِهلة المذكورة أعاله بشكل مستقل ،فيمكنك التقدم
للحصول على الوجبات المدرسية المجانية.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارةhttps://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free- :
school-meals/
قدمت الوزيرة األولى ،نيكوال سترجن ،من بين أمور أخرى ،يوم الثالثاء  19يناير آخر المستجدات للبرلمان االسكتلندي فيما يتعلق بإمكانية
تمديد إغالق المدارس .وأكدت خالل هذا اإلعالن أن المدارس ستظل مغلقة حتى منتصف فبراير على أقرب تقدير .لذلك يمكننا أن نخبرك بأنه
سيتم توفير أي مدفوعات أخرى للوجبات المدرسية المجانية وبالتاريخ المتوقع للدفع في الوقت المناسب.
مع أخلص التحيات

آنا ماري ديفيس ماكلويد
الرئيسة المؤقت لقسم الموارد واألداء
خدمات التعليم واألطفال

