
FSM Bridging Payments Update October 2021 - ARABIC 
ي خدمة أبردينشاير من الجبل إىل البحر 

ي اسكتلندا   -ف 
أفضل ما ف   

 

 
 

ز ماكلويد  AMDM/SK  المرجع لدينا:   آن ماري ديفي 

 رئيس بالنيابة للموارد واألداء  المرجع لديكم: 

  

 Education & Children’s Services 

 

 Woodhill House 

 

 Westburn Road 

 

مي الرعاية
ّ
 Aberdeen  إىل: األولياء / مقد

 AB16 5GB 

  

   : ي
ون  يد اإللكبر   fsm@aberdeenshire.gov.ukالبر

  

  

 
 

 2021سبتمبر 
 
 

 أولياء األمور / مقدمو الرعاية األعزاء 
 

 تحديثات للعائالت المؤهلة للحصول عىل وجبات مدرسية مجانية
 

تيبات المتعلقة بالوجبات المدرسية المجانية ومدفوعات  بعد إعالنات الحكومة االسكتلندية  ة ، يرجر االطالع أدناه عىل أحدث البر األخبر
ا  شائعة. يتم الرد عىل بعض األسئلة الللتجسبر  األطفال االسكتلندية

ً
 .أيض

 
  
 توسيع نطاق الوجبات المدرسية المجانية لتشمل تالميذ الصف الخامس االبتدائ 

 
ي لتشمل   2022يناير  اعتباًرا من 

ي إىل الصف الرابع االبتدان 
، سيتم توسيع الوجبات المدرسية المجانية الشاملة من الصف األول االبتدان 

ي 
ي الصف الخامس االبتدان 

 .التالميذ ف 
 

 2021الدفع المباشر للوجبات المدرسية المجانية لعطلة أكتوبر  
 

ة    25.00الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية قانونًيا عىل دفعة قدرها سيحصل جميع الطالب الذين يحق لهم حالًيا  لينًيا للفبر جنيًها إسبر
ي   12.50. تتكون الدفعة من وجبات مدرسية مجانية لمدة أسبوعير  بسعر 2021أكتوبر  29إىل  2021أكتوبر   18من  

لينًيا ف  جنيًها إسبر
 .األسبوع

 
 2021  أكتوبر  -سي  للتج   دفعة األطفال االسكتلندية 

 
ية سيحصل جميع الطالب الذين يحق لهم حالًيا الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية قانونًيا عىل   تبلغ    لألطفالسكتالندية ا دفعة تجسبر

لينًيا  160  .جنيًها إسبر
 

 للحصول عىل هذا التمويل ومتى سأتلقى الدفع؟ بطلب  هل أحتاج إىل التقدم 
ي تتلقر بالفعل وجبات مدرسية مجانية   ال يتعير  

ة إىل   بطلب التقدمعىل العائالت المؤهلة التر للحصول عىل هذا التمويل. سيتم الدفع مباشر
ي المحدد بحلول  

 .2021أكتوبر   15حسابك المرصف 
 
  سن ما قبل ال

ز
  بيئات التعلم المبكر ورعاية األطفال الممولة طفل ف

ز
 المدرسة ف

 

mailto:fsm@aberdeenshire.gov.uk
https://www.mygov.scot/scottish-child-bridging-payments
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ا لمعايبر الحكومة االسكتلندية ، ال يحق لهم الحصول 
ً
ي سن ما قبل المدرسة الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية ، ووفق

 
ال يحق لألطفال ف

االسكتلندية متاحة اآلن. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فيمكنك . هذا ألن مدفوعات الطفل  للتجسبر   دفعة األطفال االسكتلنديةعىل  
  .mygov.scotمدفوعات الطفل االسكتلندية عىل موقعالتقدم بطلب للحصول عىل  

 
 
 

 ا 
-2- 

 
 

 مدرسية مجانية ، لكن لم يتم إخطاري بالنتيجة لقد تقدمت مؤخًرا بطلب للحصول عىل وجبات 

جر التأكد من أننا نتعامل مع جميع الطلبات   إذا كنت قد تقدمت مؤخًرا بطلب للحصول عىل وجبات مدرسية مجانية قائمة عىل الدخل ، فبر
ة عند معالجة طلبك ي أشع وقت ممكن ، وسوف نتصل بك مباشر

 
 .ف

  يمكن للعائالت ذات الدخل المنخفض 
ال تتلقى حالًيا وجبات مدرسية مجانية التحقق من االستحقاق من خالل ملء النموذج التاىل    التى

نت  :عير اإلنيى

 صول عىل وجبات مدرسية مجانية تحقق من االستحقاق وتقدم بطلب للح

 .مؤهلة استحقاقاتيحق لألطفال الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية إذا كان آباؤهم )أو مقدمو الرعاية( يتلقون 

 :والبدالت المؤهلة الحالية هي ستحقاقات  اال 

 (IS) دعم الدخل •

 (JSA) بدل الباحثير  عن عمل عىل أساس الدخل •

 ائتمان المعاش )ضمان االئتمان(  •

 أي عنرص متعلق بالدخل لعالوة دعم التوظيف  •

ي لألطفال • يتر
ي  (CTC) االئتمان الرص  يتر

لينية   105. 16، ولديهم دخل أقل من   (WTC) عامل لل، ولكن ليس االئتمان الرص   جنيهات إسبر

يبة العمل مع دخل أقل من  • ي لألطفال وائتمان ض  يتر
 من االئتمان الرص 

ً
ي   7500كال

ليت   جنيه إسبر

 1999قانون الهجرة واللجوء لعام الدعم بموجب الجزء السادس من   •

لينًيا   625ائتمان شامل مع راتب شهري يقل عن   •  جنيًها إسبر

 ( والبدالت المؤهلة قابلة للتغيبر ستحقاقات  اال ) •

 

اوح   للحصول عىل  بطلب  عاًما وتتلقر أًيا من المزايا المؤهلة المذكورة أعاله بشكل مستقل ، فيمكنك التقدم 18و   16بير  ما  إذا كان عمرك يبر
 .وجبات مدرسية مجانية

 

 2021المدفوعات المستقبلية 

ا عن دفع 
ً
ي أكتوبر االسكتلندي ، أعلنت الحكومة االسكتلندية أيض

ي لألطفال ف  لينًيا لألش    160باإلضافة إىل الدفع التجسبر جنيًها إسبر
ي ديسمبر 

ي وقت الحق من   2021المؤهلة ف 
جنًبا إىل جنب مع الدفع المباشر للوجبات المدرسية المجانية. سيتم توفبر مزيد من المعلومات ف 

 .العام لتأكيد تاري    خ الدفع المتوقع

 

 2023/ 2022المدفوعات المستقبلية 

ي عيد الفصح والصيف وأكتوبر وعيد الميالد جنًبا إىل جنب مع الدفع المباشر   130سيتم دفع أرب  ع دفعات متساوية بقيمة  
لينًيا ف  جنيًها إسبر

 مع بداية اإلجازة المدرسية. سيتم تقديم مزيد من المعلومات قبل مواعيد  
ً
للوجبات المدرسية المجانية. سيتم سداد المدفوعات تماشيا

 .الدفع

https://www.mygov.scot/scottish-child-bridging-payments
https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
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 :school-info/assistance/free-https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-لمزيد من المعلومات ، يرجر زيارة 
meals/   

ام  تفضلوا بقبول فائق االحبر

 
 آن ماري ديفبر  ماكلويد 

 رئيس بالنيابة للموارد واألداء  
 خدمات التعليم واألطفال 

https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/

