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يونيو حزيران 2021
إلى السادة األولياء\مقدمي الرعاية،
تحديثات تخص الوجبات املدرسية املجانية ،ومنح املالبس املدرسية ،واملدفوعات الوبائية لألسرة
بعد إعالنات الحكومة االسكتلندية األخيرة ،يرجى االطالع أدناه على أحدث الترتيبات املتعلقة بالوجبات املدرسية املجانية ومنح املالبس املدرسية واملدفوعات العائلية
ضد األوبئة .يتم الرد على بعض األسئلة املتداولة ً
أيضا.
التوسع في الوجبات املدرسية املجانية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي
ً
اعتبارا من أغسطس  ،2021سيتم توسيع الوجبات املدرسية املجانية الشاملة من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثالث االبتدائي لتشمل التالميذ في املرحلة
اعتبارا من يناير  ،2022سيشمل هذا الحكم ً
ً
االبتدائية .4
أيضا تالميذ الصف الخامس االبتدائي.
وجبات مدرسية مجانية ،مدفوعات األوبئة العائلية ومنح املالبس املدرسية  -تالميذ املدارس االبتدائية والثانوية
ً
سيتلقى جميع الطالب الذين يحق لهم الحصول على وجبات مدرسية مجانية قانونية دفع مبلغ ً 287.50
إسترلينيا للفترة من  28يونيو  2021إلى  16أغسطس
جنيها
جنيها إستر ً
 .2021ويتكون الدفع من سبعة أسابيع وجبات مدرسية مجانية بقيمة ً 12.50
لينيا في األسبوع ،و  100جنيه إسترليني بدل مالبس مدرس ي إدراج  100جنيه
إسترليني في الصيف مدفوعة األوبئة العائلية.
هل أحتاج إلى طلب للحصول على هذا التمويل ومتى سأتلقى الدفع؟
ال يتعين على العائالت املؤهلة التي تتلقى بالفعل وجبات مدرسية مجانية التقدم للحصول على هذا التمويل .سيتم الدفع مباشرة إلى حسابك املصرفي بحلول  25يونيو
.2021
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Serving Aberdeenshire from mountain to sea – the very best of Scotland

ال يحق لألطفال في سن ما قبل املدرسة الحصول على وجبات مدرسية مجانيةً ،
ووفقا ملعايير الحكومة االسكتلندية ،ال يحق لهم الحصول على مدفوعة األوبئة العائلية.
هذا ألن مدفوعات الطفل االسكتلندية متاحة اآلن .إذا لم تكن قد قمت بذلك ،فيمكنك التقدم بطلب للحصول على مدفوعات الطفل االسكتلندية على موقع
.mygov.scot
ً
مؤخرا بطلب ولكن لم يتم إخطاري بالنتيجة
لقد تقدمت
ً
مؤخرا بطلب للحصول على وجبات مدرسية مجانية قائمة على الدخل ،فيرجى التأكد من أننا نتعامل مع جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن،
إذا كنت قد تقدمت
وسوف نتصل بك مباشرة عند معالجة طلبك.
يمكن للعائالت ذات الدخل املنخفض التي ال تتلقى ً
حاليا وجبات مدرسية مجانية التحقق من االستحقاق من خالل ملء االستمارة التالية عبراإلنترنت:
تحقق من االستحقاق وتقدم بطلب للحصول على وجبات مدرسية مجانية
يحق لألطفال الحصول على وجبات مدرسية مجانية إذا كان آباؤهم (أو مقدمو الرعاية) يتلقون مخصصات مؤهلة.
املزايا والبدالت املؤهلة الحالية هي:
•

دعم الدخل ()I.S

•

منحة الباحثين عن عمل على أساس الدخل ()JSA

•

ائتمان املعاش (ائتمان الضمان)

•

أي عنصر متعلق بالدخل لعالوة دعم التوظيف

•

ائتمان ضريبي لألطفال ( CTCإ ض أ) ،ولكن ليس االئتمان الضريبي على العامل ( ،)WTCولديهم دخل أقل من  16.105جنيه إسترليني

•

كل من االئتمان الضريبي لألطفال واالئتمان الضريبي للعمل مع دخل أقل من  7.330جنيه إسترليني
الدعم بموجب الجزء السادس من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999

•

ائتمان شامل بأجر شهري يقل عن  610جنيه إسترليني

•

(املزايا واملنح املؤهلة قابلة للتغيير)
إذا كان عمرك يتراوح بين  16و ً 18
عاما وتتلقى ًأيا من املزايا املؤهلة املذكورة أعاله بشكل مستقل ،فيمكنك التقدم للحصول على وجبات مدرسية مجانية.
مدفوع الوباء للعائلة شتاء 2021
باإلضافة إلى الدفع العائلي الوبائي الصيفي ،أعلنت الحكومة االسكتلندية ً
أيضا عن دفع  100جنيه إسترليني في موعد أقصاه  16يناير  .2022سيتم توفير مزيد من
املعلومات في وقت الحق من العام لتأكيد تواريخ الدفع املتوقعة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارةhttps://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals :
مع أطيب التحيات
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