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 آن ماري ديفيز ماكلويد  AMDM/SK الرقم المرجعي لدينا:

 رئيس بالنيابة للموارد واألداء  الرقم المرجعي لديكم:

  

 Education & Children’s Services 

 Woodhill House 

 Westburn Road 

 Aberdeen  إلى: أولياء األمور / مقدّمي الرعاية

 AB16 5GB 

  

 534400 (01467)الهاتف:  

  

  

 LP-3 ABERDEEN 3 

 

 
 2022ديسمبر )كانون األول(  5

 
 

 حضرة الوالد)ة( / مقدمـ)ـة( الرعاية 

 

 الوجبات المدرسية المجانية خالل اإلضراب الصناعي
 

سيحصلون   وجبات مدرسية مجانية قانونية  التالميذ الذين يحق لهم حاليًا الحصول على  جميعأكتب إليكم هذا الخطاب إلخباركم بأن  

جنيه إسترليني مقابل كل يوم غياب بسبب اإلغالق الكلي / الجزئي للمدرسة بسبب اإلضراب الصناعي   2.50على دفعة مالية بقيمة  

لقانونية إلى أولياء األمور / مقدمي الرعاية وفق ظروف الدخل الحالي. ويُرجى مالحظة أنه يتم تقديم الوجبات المدرسية المجانية ا

في المرحلة االبتدائية الذين يحق لهم الحصول على   5إلى الصف    1الخاصة بهم. ال تسري هذه الدفعة المالية على األطفال من الصف  

 الوجبات المدرسية المجانية العامة التي ال تعتمد على مستوى الدخل.
 

ليس عليهم تقديم عائالت التي تتلقى حاليًا الوجبات المدرسية المجانية القانونية، سيحصلون على الدفعة المالية تلقائيًا، وبالنسبة إلى ال

أيام   3وسيتم إيداع الدفعة المالية مباشرة إلى حسابك المصرفي المحدد، ويتم ذلك عادةً خالل  للحصول على هذه الدفعة المالية.    طلب

 اب.عمل بعد حدوث اإلضر
 

 
يمكن للعائالت ذات الدخل المنخفض التي ال تتلقى حاليًا وجبات مدرسية مجانية التحقق من االستحقاق من خالل ملء النموذج التالي 

 عبر اإلنترنت: 
 

 تحقق من االستحقاق وتقدم بطلب للحصول على وجبات مدرسية مجانية
 

 ان آباؤهم )أو مقدمو الرعاية( يتلقون استحقاقات مؤهلة.يحق لألطفال الحصول على وجبات مدرسية مجانية إذا ك
 

 االستحقاقات والبدالت المؤهلة الحالية هي: 
 

 ( ISدعم الدخل ) •

 ( JSAبدل الباحثين عن عمل على أساس الدخل ) •

 ائتمان المعاش )ائتمان الضمان(  •

 أي عنصر متعلق بالدخل لعالوة دعم التوظيف •

جنيهات   17005ولديهم دخل أقل من  ،  (WTCولكن ليس االئتمان الضريبي للعامل )،  (CTCاالئتمان الضريبي لألطفال ) •
 إسترلينية 

 جنيه إسترليني 7920كٌل من االئتمان الضريبي لألطفال واالئتمان الضريبي للعامل مع دخل أقل من   •

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BpPZ_i1NCUSVndDttzBKC8dKUIgFlA1KqY_YUXjeh9hUNDRBOFhLWjhPRTdGNUw1SDdTWjE1WUIwSS4u
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 1999قانون الهجرة واللجوء لعام الدعم بموجب الجزء السادس من  •

جنيًها إسترلينيًا )يتم احتساب هذه   660( مع صافي راتب شهري من جهة العمل يقل عن  Universal Creditائتمان شامل ) •
 (Universal Creditالقيمة وفق صافي الدخل الفعلي، وليس الرقم الُمستخَدم لدى 

 ابلة للتغيير( )االستحقاقات والبدالت المؤهلة ق
 

عاًما وتتلقى أيًا من االستحقاقات المؤهلة المذكورة أعاله بشكل مستقل، فيمكنك التقدم بطلب   18و  16إذا كان عمرك يتراوح ما بين  

 للحصول على وجبات مدرسية مجانية.
 

 

https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-: لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
meals/-school-info/assistance/free 

 مع أطيب التحيات،

 

 آن ماري ديفيز ماكلويد 

 واألداءرئيس بالنيابة للموارد 

 خدمات التعليم واألطفال 
 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/33/contents
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/

