Aberdeenshire Council
Quem posso contactar se tiver dúvidas?

Se você tiver dúvidas sobre Merenda
Escolar Gratuíta, por favor entre em
contato com a seção de Benefícios em
03456 08 12 00. Os funcionários da
escola de seu (s) filho (s) também
poderão fornecer informações.

O
que
acontece
com
informações que eu fornecer?

as

Todas as informações fornecidas são
tratadas
na
mais
estrita
confidencialidade e são mantidas
apenas pelo Aberdeenshire Council.

Ajuda para Uniforme Escolar
Uma ajuda para o uniforme escolar
também poderá estar disponível para
pais//tutores que satisfaçam os critérios
do Aberdeenshire Council. Para maiores
informações, telefonar para a seção de
Benefícios em 03456 08 12 00, ou
pergunte na escola do seu (s) filho (s).

Se você tiver qualquer
dificuldade em ler esse
panfleto, por favor contate a
secretaria da escola

Fazendo Refeições HOJE
para um futuro saudável!
Os cardápios preparados pelo Serviço de
Merenda Escolar cumprem os requisitos
estabelecidos pelo Governo escocês
através do Ato de 2007 Promoção de
Saúde Escolar e Nutrição e contribuem
significativamente para a ingestão diária
de nutrientes essenciais dos alunos.
Os cardápios fornecem muita escolha e
uma dieta nutritivamente balanceada
durante a semana.
Em toda Aberdeenshire, os funcionários
da Merenda e Professores trabalham
para promover a importância de uma
dieta balanceada. Os alunos que se
qualificam para a Merenda Escolar
Gratuíta são sempre encorajados a
comer a refeição completa que é
fornecida.
O time da Merenda Escolar valoriza sua
opinião com relação ao serviço que eles
fornecem.
Se você quiser falar com um membro do
nosso
time
ou
requer
qualquer
informação relacionada a qualquer
aspecto do serviço fornecido, por favor,
telefone ou nos mande um email para:

01467

530723

or

Schoolmeals@aberdeenshire.gov.uk
Servindo Aberdeenshire da montanha ao mar – o
melhor da Escócia

Guia para Como
Obter Merenda
Escolar Gratuíta

O que é a Merenda Escolar Gratuíta?
A Merenda Escolar Gratuíta é um almoço
fornecido pela escola gratuitamente pelo
Aberdeenshire Council para crianças cujas
famílias preenchem os requisitos necessários.
Além do mais, desde janeiro de 2015 todos os
alunos de Primário 1 ao Primário 3 tem a
opção de comer a Merenda Escolar Gratuíta
todos os dias. Essas crianças recebem a
mesma merenda que os alunos pagantes, que é
escolhida por um cardápio interativo dentro da
sala de aula.
Na Escola Secundária: a criança (s) recebe (m)
um crédito diário nas lanchonetes da escola para
ser usado na hora do almoço, equivalente ao
valor de uma refeição de dois pratos escolhidos
de itens do cardápio. Maiores informações estão
disponíveis na secretaria da escola de seu filho.

O meu filho tem direito a Merenda
Escolar Gratuíta?
A Merenda Escolar Gratuíta está vinculada ao
nível de benefícios / renda que a família recebe e
será fornecida se :

a família estiver recebendo Income Support
(Auxílio Salário) or Pension Credit (Crédito de
Pensão). (Crédito de Garantia)



a família está recebendo Job Seekers
Allowance (Auxílio Desemprego) (Baseado
em Renda) ou relacionado a Renda
Employment Support Allowance (Auxílio de
Apoio ao Emprego).







um dos pais estiver recebendo Child Tax
Credit (CTC) (Crédito de Imposto Infantil)
mas não estiver recebendo Working Tax
Credit (Crédito de Imposto do Trabalho) e sua
renda anual for menos de £16,105*.
um dos pais estiver recebendo Child Tax
Credit (CTC) (Crédito de Imposto Infantil) e
Working Tax Credit (Crédito de Imposto do
Trabalho) e sua renda anual for inferior a
£6420*.
pais que recebem ajuda sob o Ato de 1999 de
Imigração e Asilo.



qualquer pessoa entre 16 e 18 anos que
recebe qualquer dos benefícios listados
acima pode requerer Merenda Escolar
Gratuíta.



pais que recebem Crédito Universal.

Onde posso encontrar o Formulário
de Requerimento?
Você pode requerer um formulário de
requerimento telefonando para a seção de
Benefícios em 03456 08 12 00. Os formulários
também estão disponíveis na secretaria da escola
dos seus filhos.
Por favor, note, se você requisitar Auxílio
Moradia/Redução do Imposto Predial, o formulário
também poderá ser usado para requerer Merenda
Escolar Gratuíta – não será pedido que se
preencha outro formulário. Se seu filho tiver direito
a merenda escolar gratuíta, a Seção de
Benefícios enviará uma carta confirmando. As
escolas são notificadas diretamente pela Selçao
de Benefícios e os detalhes serão atualizados de
acordo.
Se
você
não
está
pedindo
Auxílio
Moradia/Redução do Imposto Predial, a seção de
Benefícios também avaliará seu direito a Merenda
Escolar Gratuíta.

Eu tenho que fornecer alguma outra
informação junto com o formulário de
requerimento?
Comprovação de renda deve ser anexada ao
formulário completo.
Essa pode ser: 

TC602 Nota de Crédito de Imposto (Tax
Credit Award Notice) de 2015/2016 da
Inland Revenue mostrando o direito a
Crédito Fiscal.



Uma carta do Dept. de Trabalho e Pensões
(DWP) confirmando seu direito ao
benefício.



Confirmação de apoio do Serviço Nacional de
Apoio ao Asilo.

*

Esses valores estão sujeitos a mudança pelo
Inland Revenue mas estão corretos no momento.

Para onde eu mando o formulário de
requerimento?
Os formulários de requerimento devem ser
retornados para: Aberdeenshire Council, PO
Box 18533, Inverurie, AB51 5WX
Você também poderá retorná-lo para sua
secretaria local de Benefícios.

O
que
acontece
se
circunstâncias mudarem?

minhas

Se suas circunstâncias mudarem por
qualquer motivo, você deverá avisar a Seção
de Benefícios imediatamente, telefonando
para 03456 08 12 00 ou enviando um email
para benefits@aberdeehshire.gov.uk.
Se você recebe Merenda Escolar Gratuíta a
que você não tem direito, você terá que
retornar o valor recebido.

É seu direito requerer o
benefício se você
preenche os requisitos
necessários.

Aberdeenshire Council
incentiva TODOS os pais de
alunos que têm direito,

requerer Merenda Escolar
Gratuíta.

