
 ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕਲੂ ਭੋਜਨ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਪੁੁੱ ਛਗ ੁੱਛ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਨਾਲ -
01467 533400  ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ ਤੇ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਸ 
ਈ-ਮੇਲ  fsm@aberdeehshire.gov.uk ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ 
ਸਕਦ ੇਹੋ I 

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਵੇਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਸੁੰ ਪੂਰਨ ਤਰੌ ਤੇ  ੁਪਤ ਰੁੱ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਵੇਲ ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਗਸਲ 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I 

   

    

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨ ੰ  ਪੜ੍ਨਨ ਕਵੱਚ ਕੋਈ 
ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ  

01467 533400  ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਮੁਫ਼ਤ ਸਕ ਲ ਭੋਜਨ ਕਕਵੇਂ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ 
ਬਾਰ ੇਇਕ ਗਾਈਡ I 

 

              ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ  ਕਾਉਂਕਸਲ  

ਕਸਹਤਮੰਦ ਭਕਵੱਖ ਲਈ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਮੁੱ ਹਈਆ    
ਕਰਾਉਂਦ ੇਹਨ ! 

ਸਕੂਲ ਕੇਟਗਰੁੰ  ਸਰਗਵਸ ਦੁਆਰਾ ਗਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗ ਆ ਮਨੂੇ ਸਕੋਟੀਸ਼ 
ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਿਾਣ ਪੀਣ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ ) ਰੈ ੂਲੇਸ਼ਨ ੨੦੦੮ ਦੀਆ 
ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱ ਗਚਆ ਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਾਕ 
ਤੁੱਤਾਂ ਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I 

ਮੇਨੂ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਤੁਗਲਤ ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਗਵਕਲਪ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I 

ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਗਸਲ ਗਵਚ ਅਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਕੇਟਗਰੁੰ  ਸਟਾਫ, 
ਸੁੰਤੁਗਲਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ ਨੂੁੰ  ਪਰਫੁੁੱ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ I 
ਸਕੂਲੀ ਬੁੱਚੇ ਜੋ ਮਫੁਤ ਸਕਲੂ ਭਜੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋ  ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਨੂੁੰ  
ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I 

ਸਕੂਲ ਕਟੇਗਰੁੰ  ਸੇਵਾ ਅੁੰਦਰ ਸਾਡੀਆ ਂਸਵੇਾਵਾਂ ਸੁੰਬੁੰ ਿੀ ਤੁਹਾਡ ੇ ਗਵਚਾਰਾਂ 
ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦ ੇ ਗਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਨਾਲ  ੁੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦ ੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁੰਬੁੰ ਿੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦ ੇਹੋ ਤਾਂ 
ਹੇਠ ਗਲਿ ੇਤ ੇਫਨੋ ਜਾਂ ਈ-ਮਲੇ ਕਰੋ . 

01467 530723  or  
Schoolmeals@aberdeenshire.gov.uk 

ਪਹਾੜ੍ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰ ਦਰ ਤੱਕ ਅਬੇਰਦੀਨਸ਼ੀਰ ੇਦੇ ਸੇਵਾ ਕਵਚ-     
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ਮੁਫ਼ਤ ਸਕ ਲ ਭਜੋਨ ਕੀ ਹੈ ? 
ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਦੁਪਗਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਗਸਲ 
ਵਲੋਂ ਘੁੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਗਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਹੋਰ ਬੁੱਚ ੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਿ ਸਕਣ ੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਗਮਲ ਗਰਹਾ 
ਹੈ I 
ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ , ਓਹਨਾ 
ਨ ੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ I ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਸਸਟਮ ਸਕ ਲਾਂ ਕਵਚ ਲਾਗ  
ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਯੋਗ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਕਰ ਲਾਵੇਗਾ I ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤ  ਮਾਕਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਕਸਸਟਮ ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਕ 
ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਕ ਓਹਨਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਕਸ ਤਰਾਂ ਦ ੇਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕਰਹਾ 
ਹੈ I  
ਜੋ ਬੁੱਚ ੇ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਨੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਹਾਲ ਗਵਚ ਵਰਤਣ 
ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਭੁੱਤਾ ਗਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਾ ਇਹ ਭੁੱਤਾ ਦ ੋ ਕੋਰਸ ਭੋਜਨ ਦ ੇ ਕੀਮਤ ਦ ੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਾ ਇਹ ਭੁੱਤਾ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਬੁੱਚ ੇਦ ੇਅਕਾਊਂਟ ਗਵਚ 
ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਾ ਅਣਵਰਗਤਆ ਪੈਸਾ ਅਕਾਊਂਟ ਗਵੁੱਚ ੋਿਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਾ 
  ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਫ਼ੁਤ ਸਕ ਲ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ? 

• ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡ ੇਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ/ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੁੱਿਰ ਤੇ ਗਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ , ਇਹ ਹੇਠ ਗਲਿੇ ਹਲਾਤਾਂ ਗਵਚ ਗਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ :- 

• ਜੇਕਰ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੁੰ  ਇਨਕਮ ਸੁਪੋਰਟ ਜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੈਗਡਟ ਗਮਲ ਗਰਹਾ ਹੈ 
( ਰੁੰਟੀਕਰੈਗਡਟ )I 

• ਜੇਕਰ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੁੰ  ਜੋਬ ਸੀਕਰਸ ਅੁੱ ਲੋਵਾਨਸ ਜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ 
ਅੁੱ ਲੋਵਾਨਸ ਗਮਲ ਗਰਹਾ ਹੈ I 

• ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੁੰਤੂ ਵਰਗਕੁੰ  ਟੈਕਸ 
ਕਰੈਗਡਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ £16105* ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹੈ  

• ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ  ਅਤੇ ਵਰਗਕੁੰ  ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ ਦਨੋੋ ਲੈ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ £7500*  ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹੈ I 

• ਜੇਕਰ ਮਾਗਪਆਂ ਨੂੁੰ  ਇੁੱਮੀ ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਇਲਮ ਐਕਟ 1999 ਦੇ 
ਤਗਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਗਮਲ ਰਹੀ ਹੈI 

• ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਜਸਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਗਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ 
ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭਾਂ  ਗਵਚੋਂ  ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਗਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀ ਸਕੂਲ 
ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I 

• ਜੇਕਰ ਮਾਪ ੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਰੈਗਡਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੁੰ ਤੂ 
ਓਹਨਾ ਦਾ ਵੇਤਨ £625 ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹੈ  I 

ਮੈਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਕਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 
www.aberdeenshire.gov.uk/fsmscg  ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਫਰ ਇਸ ਨੁੰ ਬਰ 01467 533400.ਤ ੇਸੁੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I 
ਗਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਨੋਟ ਕਰੋ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਗਸੁੰ  ਬੇਨੇਗਫਟ ਜਾਂ 
ਕਾਉਂਗਸਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮ 
ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਗਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , 
ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਅਲੁੱ   ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ I  
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 
ਬੇਨੇਗਫਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਾI 
ਸਕੂਲ ਨੂੁੰ  ਸਾਡੀ ਫਰੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਗਸੁੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸੂਚਨਾ 
ਭੇਜ ਗਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇ ੀ ਅਤੇ ਵੇਰਗਵਆਂ ਨੂੁੰ  ਅੁੱਪਡੇਟ ਕਰ ਗਲਆ ਜਾਵੇ ਾI  
 
ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਆਵੇਦਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ 
ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ? 
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ  ਆਵੇਦਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜਰ ਰ ਭੇਜ ੋI 
ਇਹ ਹੇਠ ਗਲਗਿਆਂ ਗਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :   
• ਇਨਲੈਂਡ ਰੇਵੇਨੁਉ ਵਲੋਂ TC602 ਐਕਟ ਕਰੈਗਡਟ ਐਵਾਰਡ 

ਨੋਗਟਸ 2015/16 ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ ਦੇ ਹੁੱਕ ਨੂੁੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ I 

• ਗਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕਸ ਐਡਂ ਪੈਨਸ਼ਨ (DWP)  ਵੁੱਲੋਂ 
ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦ ੇਹੁੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵ ੇI 

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਾਈਲਮ ਸੁਪੋਰਟ ਸਰਗਵਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜੋ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ I 

* ਇਹ ਅੁੰਕੜੇ ਇਨਲੈਂਡ ਰੇਵੇਨੁਉ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੁੰ ਤੂ 
ਇਸ ਸਮੇ ਸਹੀ ਹਨ I 

 

ਜੇਕਰ ਮਰੇ ੇਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 

ਜੇਕਰ ਗਕਸੇ ਵਜਹਾ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਰਨ 
ਬੇਨੇਗਫਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੁੰ  01467 533400  ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਦੁੱ ਸੋ ਜਾਂ  
fsm@aberdeehshire.gov.uk ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ I 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਜਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 
ਹੁੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਇਸਦੇ  ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ੇ I 
ਸਕ ਲੀ ਕੱਪਕੜ੍ਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾੰਟ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਫਰੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋ  ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲੀ 
ਕੁੱਪਗੜਆਂ ਸਬੁੰਿੀ  ਰਾੁੰਟ ਲੈਣ ਦ ੇਵੀ ਯੋ  ਹੋਵੇ ਾ I 
ਸਕੂਲੀ ਕੁੱਪਗੜਆਂ ਸਬੁੰਿੀ  ਰਾੁੰਟ ਅੁੱਜਕਲ £120 ਪਰਤੀ ਬੁੱਚਾ ਪਰਾਇਮਰੀ 
ਸਕੂਲ ਅਤੇ £150 ਪਰਤੀ ਬੁੱਚਾ ਸੈਕੁੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਹਸਾਬ ਨਾਲ 
ਨੀਯਤ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁ ਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ 
ਗਵਚ ਗਸੁੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਾ I 

ਜੋ ਮਾਪੇ ਮਫ਼ੁਤ ਸਕ ਲ ਭਜੋਨ ਲਈ ਯਗੋਤਾ ਪ ਰੀ 
ਕਰਦ ੇਹਨ , ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ  ਕਾਉਂਕਸਲ 
ਓਹਨਾ ਸਾਰ ੇਮਾਕਪਆਂ ਨ ੰ  ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ I 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ੇਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ I 
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