
 

كان لدي استفسار؟ إذا  بمن أتصل    
 

بات المدرسة المجانیة،  إذا كان لدیك استفسار بخصوص وج 
  الدعم والمشورة   فریق  تصال ب فیرجى اال 

 على ۰۱٤٦۷٥۳۳٤۰۰  أو البرید االلكتروني   على   
fsm@aberdeehshire.gov.uk   

 
 

التعامل مع المعلومات التي أقدمھا؟كیف سیتم   
 
 

 

یتم التعامل مع جمیع المعلومات بسریة تامة وال یتم  
 استخدامھا وحفظھا إال من قبل مجلس بلدیة أبردین شایر. 

 
 
 

 

 

 

 

 
صعوبة في قراءة ھذا إذا واجھت 

المنشور، الرجاء مراجعة مكتب المدرسة  
 االبتدائیة الخاص بك. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل كیفیة الحصول على یدل
 وجبات مدرسیة مجانیة  

 

 

 بلدیة أبردین شایر مجلس  

 تقدیم طعام الیوم لمستقبل صحي! 
المدرسیة   تقدیم الطعامقائمة الطعام التي تعدھا خدمة 

في قانون "تعزیز   المنصوص علیھالشروط ا تستوفي
الصحة والتغذیة في المدارس الحكومیة في استكلندا" لعام 

بكمیة التناول  التالمیذ مّد ، وھي تسھم بشكل كبیر في ۸۲۰۰
. األساسیة الغذائیة لعناصرالیومي ل  

ھنالك الكثیر من الخیارات في قائمة الطعام المدرسیة والتي 
على مدار األسبوع. او متوازن اصحی اغذائی اتوفر نظام  

تقدیم  ون و موظفوفي منطقة أبردین شایر، یحرص المعلم
في المدارس على تعزیز أھمیة النظام الغذائي   الطعام

ن لوجبات مجانیة على  وشجع التالمیذ المستحقالمتوازن. یُ 
 أخذ مخصصات الوجبة كاملة دائما.

  رأیك بخصوص خدمة تقدیم الطعامثّمن ننحن أیضا، 
 المدرسیة التي نقدمھا.

الحدیث مع أحد أعضاء فریقنا أو ترغب  كنت ترغب فيإذا 
معلومات إضافیة بخصوص أي قسم من   في الحصول على

  التالي خدماتنا ، الرجاء االتصال على الرقم
۰۱٤٦۷٥۳۰۷۲۳  

إلى لكتروني إ رسال برید إأو   
Schoolmeals@aberdeenshire.gov.uk  

 

 

أفضل ما في اسكتلندا  –ر ال إلى البحانخدم أبردین شیر من الجب  
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؟ درسیة المجانیةماھي الوجبات الم  
بلدیة  مجلس  قدمھا  ی وجبة المدرسة المجانیة ھي وجبة غداء مدرسیة  

ولن یكون من    خفض من عائالت الدخل المن أبردین شیر مجانا لألطفال  
أن طفلك یحصل على وجبات  أن یعرفوا  الممكن لألطفال اآلخرین  

. مدرسیة مجانة   

  لھذا   المؤھلین و   االبتدائیة   المدرسة   إلى   یذھبون   الذین   األطفال   تزوید   سیتم 
  التشغیل   قید   اإلنترنت   عبر   الدفع   نظام .  مجانیة   مدرسیة   بوجبة   االستحقاق 

  لیس   الدفع   أن   من   الرغم   على .  الطفل   استحقاق   على بإمكانھ التعرف  و 
  النظام   ھذا   إلى   للوصول   بالتسجیل   الرعایة   ومقدمو   اآلباء   یُنصح   ،   مطلوًبا 
.  التلمیذ   بھا   یقوم   التي   الیومیة   الوجبات   خیارات   بمشاھدة   لھم   للسماح   

  یومي   ائتماني   بدل   الثانویة   المدرسة   ذھبون إلى ی   الذین   األطفال   منح   سیتم 
  ھو   االئتمان   بدل .  الغداء   وقت   في   بالمدرسة   الطعام   قاعة   في   الستخدامھ 

  التلمیذ   حساب   إلى   تلقائًیا   ھذا   ینتقل .  طبقتین   من   مكونة   لوجبة   المعادلة   القیمة 
الغداء   فترة   بعد   متبقي   مبلغ   أي   حذف   یتم .  یوم   كل   بدایة   في   

یحق لطفلي الحصول على وجبة مدرسیة مجانیة؟  ھل  
ستوى المساعدات المادیة/الدخل الذي  رسیة المجانیة ترتبط بم الوجبات المد 

- تتلقاه األسرة وسیتم توفیر ھذه الوجبات في حال:   
تتلقى األسرة دعم الدخل أو ائتمان المعاش التقاعدي. (ضمان    

 االئتمان) 
الباحثین عن عمل (قائم على الدخل) أو بدل الدعم  تتلقى األسرة بدل  

 الوظیفي 
االئتمان  یتلقى ولي األمر االئتمان الضریبي للطفل ولكن ال یتلقى  

 . *جنیھ إسترلیني   ۱٦،۱۰٥ویكون دخلھ أقل من  الضریبي للعمل  
یتلقى ولي األمر االئتمان الضریبي للطفل واالئتمان الضریبي  

جنیھ إسترلیني.   ۷٥۰۰للعمل ودخلھ السنوي أقل من    
مور الطفل المساعدة بموجب قانون الھجرة واللجوء  أ یتلقى أولیاء  

. ۱۹۹۹لعام    
عاما حاصل على أي    ۱۸و    ۱٦أي شخص یتراوح عمره ما بین  
. من المساعدات المذكورة أعاله    
مبلغھ   ولكن بدخل صافي .الشاملیتلقى أولیاء األمور االئتمان 

 ٦۲٥ أو أقل  

 

 

 

 

 

؟ كیف یمكنني تقدیم طلب  
 على   موقعنا   إلى   الذھاب   طریق   عن   الطلب   تقدیم   یمكنك 

www.aberdeenshire.gov.uk/fsmscg    عبر   النموذج   وإكمال  
 01467  على   بنا   االتصال   یرجى   ،   ذلك   من   بدًال   أو .  اإلنترنت 

533400 
  استحقاقات  ذا قدمت طلب الحصول على  إ الرجاء مالحظة أنھ  

البلدیة، فسیتم أیضا استخدام نفس النموذج  مجلس  السكن/تخفیض ضرائب  
لن تحتاج الى    أنك ي  أ   – حصولك على وجبات مدرسیة مجانیة    لطلب 

 تعبئة نموذج آخر. 
إذا كان لطفلك الحق في الحصول على وجبات مدرسیة مجانیة، فسوف    

من طرف  یتم إخطار المدارس مباشرة  ذلك.  رسال خطاب لك یؤكد  إ یتم  
ث البیانات على ھذا األساس. المعونات ویتم تحدی   قسم   
السكن/تخفیض ضریبة البلدیة، فإن قسم  مساعدة    كن تطلب  ت   لم   إذا 

م أیضا استحقاقك للوجبات المدرسیة المجانیة. سیقّی   المعونات   
 

 

 

 

ھل یجب علي تقدیم معلومات إضافیة مع نموذج الطلب  
 الخاص بي؟ 

 

یجب تقدیم إثبات دخلك مع نموذج الطلب الذي سی تم تعبئتھ. یتم ھذا  
:  ائق التالیةثالوعن طریق تزویدنا بإحدى   

الضرائب   ائتمان  إشعار  اإلیرادات    إدارة  من  TC602وثیقة 
 اإلعفاءات الضریبیة. توضح استحقاق والجمارك الداخلیة 

من   لھذه    العمل   وزارة خطاب  استحقاقك  یؤكد  والمعاشات 
 . المعونة

   . إثبات الدعم المادي من خدمة الدائرة الوطنیة لدعم الالجئین 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 ماذا سیحدث إذا تغیرت ظروفي؟ 
 

إذا تغیرت ظروفك ألي سبب ، یجب علیك إبالغ فریق وجبات المدرسة  
أو    ۰۱٤٦۷٥۳۳٤۰۰المجانیة على الفور ، عن طریق االتصال على  

 عن طریق البرید اإللكتروني على 
fsm@aberdeehshire.gov.uk    

 
إذا حصلت على وجبة مدرسیة ال یحق لك الحصول علیھا، أنت مطالب  

قیمتھا.   بدفع   

 

 منحة المالبس المدرسیة
  ، مجانیة  مدرسیة  وجبات  على  للحصول  مؤھالً  طفلك  كان  إذا 

تبلغ   .فسیكون مؤھالً أیًضا للحصول على منحة المالبس المدرسیة 
المدرسیة حالیًا   المالبس  إسترلیني لكل طفل في  جنیھ    120منح 

جنیًھا إسترلینیًا لكل طفل في المدرسة    150المدرسة االبتدائیة و  
 سیتم دفع المنح مباشرة إلى حسابك المصرفي المحدد  .الثانویة 

 
 

 

مجلس بلدیة أبردین شیر تشجع جمیع  أولیاء  
طلب  أمور التالمیذ المستحقین على تقدیم 

. للحصول على وجبات مدرسیة مجانیة  

من حقك تقدیم طلب إذا كنت تستوفي أیًا من  
اإلیرادات الداخلیة ولكنھا  إدارة  ھذه األرقام قابلة للتغییر من قبل  *    * .المعاییر

 صحیحة حالیا. 
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