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Вих. №:  AMDM/SK Анне-Марі Девіс Маклауд 

Вх. №: Тимчасово виконуючій обов'язки 
керівника групи з управління ресурсами 
та ефективністю робіт 

  

 відділу освіти та обслуговування дітей, 

 Woodhill House 

 Westburn Road 

Кому: батькам/опікунам  Aberdeen (Абердин) 

 AB16 5GB 

  

 Тел.: (01467) 534400 

  

  

 LP-3 ABERDEEN 3 

 

 
Грудень 2022 року 
 

Шановні батьки/опікуни, 

 
ОНОВЛЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНОГО ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ТА 
ПРОМІЖНОЇ ДОПОМОГИ НА ДИТИНУ 
  

Я звертаюся до Вас, щоб підтвердити, що всі учні, які наразі мають право на безкоштовне шкільне 
харчування, отримають допомогу в сумі 25,00 фунтів за період з 26 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року. 
Цей платіж покриває два тижні безкоштовного шкільного харчування з розрахунку 12,50 фунтів на 
тиждень. Прошу звернути увагу: право на безкоштовне шкільне харчування, передбачене 
законодавством, надається батькам/опікунам дітей у залежності від доходів батьків/опікунів. Виплата за 
різдвяні канікули не стосується учнів 1—5 класів (груп) початкових шкіл, оскільки ці діти мають право на 
загальне безкоштовне шкільне харчування, яке не залежить від доходу.  

 

Сім'ям, які мають право та вже отримують законодавчо закріплене безкоштовне шкільне харчування, не 
потрібно подавати заяву на цю допомогу. Кошти надійдуть безпосередньо на вказаний Вами банківський 
рахунок до 23 грудня 2022 року. 

 

Проміжна допомога на дитину в Шотландії — зимовий платіж  

Усі учні, які наразі мають право на безкоштовне шкільне харчування, передбачене законодавством, 
також отримають проміжну допомогу на дитину в Шотландії в розмірі 260,00 фунтів. Сім’ям, які мають 
право та вже отримують безкоштовне шкільне харчування, не потрібно подавати заяву на цю допомогу. 
Кошти надійдуть безпосередньо на вказаний Вами банківський рахунок до 23 грудня 2022 року. 

 

Це буде остання проміжна допомога, тому що відтепер допомога на дитину в Шотландії також надається 
дітям від 6 до 15 років, які відповідають встановленим критеріям. Якщо Ви вважаєте, що відповідаєте 
критеріям для отримання допомоги на дитину в Шотландії, і ще не подали заяву, необхідно зробити це 
зараз. Затримка подання заяви може означати, що Ви втратите гроші, на які могли б мати право. 

 

Заяву на отримання допомоги на дитину в Шотландії можна подати онлайн на вебсторінці: 
www.mygov.scot/scottish-child-payment або зателефонувавши безплатно в Службу соціального 
забезпечення Шотландії (Social Security Scotland) за номером: 0800 182 2222. Якщо Ви вже подали заяву 
або повідомили про зміну своїх обставин, якщо Ви отримували допомогу на молодших дітей, Служба 
соціального забезпечення Шотландії незабаром зв'яжеться з Вами з приводу Вашої заяви. 

 

https://www.mygov.scot/scottish-child-bridging-payments
http://www.mygov.scot/scottish-child-payment
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Діти дошкільного віку в субсидованих дитячих дошкільних закладах 

Діти дошкільного віку не мають права на безкоштовне шкільне харчування і, відповідно до критеріїв, 
прийнятих урядом Шотландії, не мають права на проміжну допомогу на дитину в Шотландії. Це пов'язано 
з тим, що вони можуть отримувати допомогу на дитину в Шотландії. Якщо Ви ще не зверталися за нею, 
можете подати заяву на допомогу на дитину в Шотландії на вебсайті mygov.scot.  

 

Я недавно подав(ла) заяву на безкоштовне шкільне харчування, але мене не повідомили про 
результати. 

Якщо Ви недавно подали заяву на безкоштовне шкільне харчування, ми можемо лише запевнити Вас у 
тому, що намагаємося якомога швидше розглянути всі заяви, і як тільки Ваша заява буде оброблена, ми 
зв’яжемося з Вами безпосередньо.  

 

Сім’ї, які мають низький дохід, але наразі не отримують безкоштовне шкільне харчування, можуть 
перевірити свою відповідність критеріям, заповнивши наступну онлайн-форму:  

 

Перевірити відповідність критеріям і подати заяву на безкоштовне шкільне харчування  

 

Діти мають право на безкоштовне шкільне харчування, якщо їхні батьки (або опікуни) отримують 
допомогу, що дає таке право. 

 

До поточних типів допомоги та підтримки, що дають таке право, відносяться: 

 

• допомога особам з низькими доходами (IS); 

• допомога особам, які мають низькі доходи та шукають роботу (JSA); 

• пенсійний кредит (гарантований кредит); 

• будь-яка складова допомоги з підтримки зайнятості, пов'язана з низьким доходом; 

• податковий кредит на дитину (CTC) без робочого податкового кредиту (WTC) — для осіб з доходом 
до 17 005 фунтів; 

• одночасно податковий кредит на дитину і робочий податковий кредит — для осіб з доходом до 7920 
фунтів; 

• підтримка відповідно до розділу VI Закону про імміграцію та біженців від 1999 року; 

• універсальний кредит при отриманій від роботодавця чистій місячній зарплаті до 660 фунтів 
(розраховується на основі Вашої фактичної чистої зарплати, а не сум, які використовуються для 
призначення універсального кредиту) 
(типи допомоги та підтримки, що дають право на безкоштовне шкільне харчування, можуть 
бути змінені). 

 

Якщо Вам 16—18 років і Ви одноосібно отримуєте будь-яку з перелічених типів допомоги та підтримки, 
що дають вищевказане право, Ви можете подати заяву на безкоштовне шкільне харчування. 

 
Щоб дізнатися докладніше, відвідайте вебсторінку:  https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-
info/assistance/free-school-meals/  

 

З повагою, 

 

Анне-Марі Девіс Маклауд,  
тимчасово виконуюча обов'язки керівника групи з управління ресурсами та ефективністю робіт 
відділу освіти та обслуговування дітей  
 

https://www.mygov.scot/scottish-child-bridging-payments
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/
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/

