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Stimați Părinți/Îngrijitori, 

 

ACTUALIZARE PRIVIND MESELE GRATUITE LA ȘCOALĂ ȘI PLĂȚILE COMPENSATORII 
PENTRU COPII 
  
Vă scriu pentru a confirma că toți elevii care au în prezent dreptul la mese gratuite la școală, 
conform legii, vor primi o plată de 25,00 de lire sterline pentru perioada 26 decembrie 2022 – 6 
ianuarie 2023. Această plată cuprinde 2 săptămâni de mese gratuite la școală la 12,50 £ pe 
săptămână. Vă rugăm să rețineți că mesele gratuite la școală sunt acordate părinților/îngrijitorilor 
în funcție de veniturile acestora. Plata pentru vacanța de Crăciun nu se aplică copiilor din clasele 
primare 1-5 care au dreptul la mese gratuite universale, care nu se bazează pe venit.  
 
Familiile eligibile care beneficiază deja de mese gratuite la școală nu trebuie să solicite această 
plată. Plata se va face direct în contul bancar desemnat de dumneavoastră până la 23 decembrie 
2022. 
 
Plata compensatorie pentru copii din Scoția – Plata de iarnă  
Toți elevii care au în prezent dreptul la mese gratuite vor primi, de asemenea, o Plată 
compensatorie pentru copii din Scoția (Scottish Child Bridging Payment) în valoare de 260,00 de 
lire sterline. Familiile eligibile care beneficiază deja de mese școlare gratuite nu trebuie să solicite 
această finanțare, iar plata se va face direct în contul bancar desemnat de dumneavoastră până 
la 23 decembrie 2022. 
 
Aceasta va fi ultima plată compensatorie (Bridging Payment), deoarece acum este disponibilă 
Plata pentru copiii din Scoția (Scottish Child Payment) cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. Dacă 
credeți că sunteți eligibil pentru Plata pentru copiii din Scoția (Scottish Child Payment) și nu ați 
depus încă o cerere, este important să o faceți acum. Întârzierea depunerii cererii 
dumneavoastră poate însemna că nu veți primi banii la care ați avea dreptul. 
 
Puteți solicita Plata pentru copiii din Scoția (Scottish Child Payment) online la adresa 
www.mygov.scot/scottish-child-payment sau sunând gratuit la Social Security Scotland la 
numărul 0800 182 2222. În cazul în care ați depus deja cererea sau ați notificat o modificare a 
circumstanțelor, dacă ați primit plata pentru copii mai mici, Social Security Scotland vă va 
contacta în scurt timp în legătură cu cererea dumneavoastră. 
 

https://www.mygov.scot/scottish-child-bridging-payments
https://www.mygov.scot/scottish-child-bridging-payments
http://www.mygov.scot/scottish-child-payment
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Copiii de vârstă preșcolară din centre de educație timpurie și de îngrijire a copilului 

finanțate 
Copiii de vârstă preșcolară nu au dreptul la mese gratuite la școală și, în conformitate cu criteriile 
guvernului scoțian, nu au dreptul la Plata compensatorie pentru copii din Scoția (Scottish Child 
Bridging Payment). Acest lucru se datorează faptului că este disponibilă Plata pentru copiii din 
Scoția (Scottish Child Payment).  Dacă nu ați făcut deja acest lucru, puteți solicita Plata pentru 
Copii din Scoția pe mygov.scot.  
 
Am depus recent o cerere pentru Free School Meals, dar nu am fost înștiințat(ă) de rezultatul 
acesteia 
Dacă ați depus recent o cerere pentru mese gratuite la școală, vă rugăm să fiți sigur(ă) că ne 
ocupăm de toate cererile cât mai repede posibil și vă vom contacta direct atunci când cererea dvs. 
va fi procesată.  

 
Familiile cu venituri mici, dar care nu beneficiază în prezent de mese gratuite la școală, pot 
verifica dacă au dreptul la aceste mese completând următorul formular online:  
 
Verificați dreptul și solicitați mese gratuite la școală  

 
Copiii sunt eligibili pentru mese gratuite la școală dacă părinții lor (sau îngrijitorii) primesc o 
indemnizație eligibilă. 

 
Indemnizațiile și alocațiile eligibile actuale sunt: 
 

• Ajutor pentru venit (Income Support – IS) 

• Indemnizația pentru persoane în căutarea unui loc de muncă (JSA) bazată pe venit (Income 
Based Job Seekers Allowance) 

• Credit de pensie (credit de garantare) 

• Orice element al alocației de sprijin pentru ocuparea forței de muncă legat de venit 
(Employment Support Allowance) 

• Credit fiscal pentru copii (Child Tax Credit - CTC), dar nu și Credit fiscal de lucru (Working Tax 
Credit - WTC), și au un venit mai mic de 17.005 £ 

• Atât creditul fiscal pentru copii, cât și creditul fiscal de lucru în cazul unui venit mai mic de 7.920 
£ 

• Sprijin în temeiul părții VI din Legea privind imigrarea și azilul din 1999 

• Universal Credit cu un salariu lunar net de la angajator mai mic de 660 £ (acest lucru se 
bazează pe salariul dvs. net real, nu pe cifra utilizată de Universal Credit) 
(indemnizațiile și alocațiile eligibile sunt sub rezerva modificărilor) 

 
Dacă aveți vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani și primiți oricare dintre indemnizațiile eligibile de mai 
sus, puteți depune o cerere pentru mese gratuite la școală. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați: 
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/  

Cu stimă, 

 

Anne Marie Davies MacLeod  
Director Interimar al Departamentului de Resurse și Performanță  
Servicii pentru Educație și Copii  
 

https://www.mygov.scot/scottish-child-bridging-payments
https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BpPZ_i1NCUSVndDttzBKC8dKUIgFlA1KqY_YUXjeh9hUNDRBOFhLWjhPRTdGNUw1SDdTWjE1WUIwSS4u
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/33/contents
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/

