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2021.g.jūnijs
Ļ.cien. vecāki/ aizbildņi,
JAUNUMI PAR BEZMAKSAS ĒDINĀŠANU SKOLĀS, SKOLAS APĢĒRBA DOTĀCIJĀM,
PANDĒMIJAS MAKSĀJUMIEM ĢIMENEI
Pēc nesenajiem Skotijas valdības paziņojumiem, lūdzu, skatiet zemāk jaunākos noteikumus par
bezmaksas ēdināšanu skolās, skolas apģērba dotācijām un pandēmijas maksājumiem ģimenei.
Atbildes ir sniegtas arī uz dažiem bieži uzdotajiem jautājumiem.

Bezmaksas skolas ēdināšanas paplašināšana 4.klases skolēniem
Sākot ar 2021. gada augustu, vispārējās bezmaksas skolas ēdināšana tiks paplašināta no 1.
līdz 3. klasei, iekļaujot 4.klases skolēnus. No 2022.g. janvāra šis noteikums ietvers arī
5.klases skolēnus.
Bezmaksas skolas ēdināšana, pandēmijas maksājumi ģimenei & skolas apģērba
dotācijas - pamatskolas un vidusskolas skolēniem
Visi skolēni, kuriem ir tiesības uz likumā noteikto bezmaksas skolas ēdināšanu, saņems maksājumu
287,50 sterliņu mārciņu apmērā par laika posmu no 2021. gada 28. jūnija līdz 2021. gada 16.
augustam. Maksājums sastāv no septiņu nedēļu bezmaksas skolas ēdināšanas par 12,50 mārciņām
nedēļā, pabalsta 100 sterliņu mārciņu apmērā skolas apģērba stipendijai un 100 mārciņu vasarai.
Family Pandemic Payment.
Vai man jāpiesakās šim finansējumam un kad es saņemšu maksājumu?
Atbilstošajām ģimenēm, kas jau saņem atbalstu bezmaksas skolas ēdināšanai, nav jāpiesakās šim
finansējumam. Maksājums tiks veikts tieši uz jūsu norādīto bankas kontu līdz 2021. gada 25.
jūnijam.
Pirmsskolas vecuma bērns finansētajās agrīnās izglītības un bērnu aprūpes iestādēs
Pirmsskolas vecuma bērniem nav tiesību uz bezmaksas ēdināšanu skolā, un, saskaņā ar Skotijas
valdības kritērijiem, viņiem nav tiesības uz Pandēmijas maksājumu ģimenei Family Pandemic
Payment. Tas ir tāpēc, ka tagad ir pieejams Skotijas Bērnu maksājums. Ja vēl neesat to pieprasījuši,
tam var pieteikties vietnē: Scottish Child Payment on mygov.scot.

-2Es nesen pieteicos, bet man nav paziņots par rezultātu
Ja nesen esat pieteikušies uz ienākumiem balstītu bezmaksas skolas ēdināšanu, lūdzu,
esiet zinoši, ka mēs izskatām visus pieteikumus cik ātri vien iespējams, un, kad jūsu
pieteikums būs izskatīts, mēs ar jums noteikti sazināsimies.
Ģimenes, kurām ir zemi ienākumi, bet kuras pašlaik nesaņem bezmaksas skolas
ēdināšanu, var pārbaudīt savas tiesības, aizpildot šādu tiešsaistes veidlapu:
Check entitlement and apply for free school meals
Bērniem ir tiesības uz bezmaksas skolas ēdināšanu, ja viņu vecāki (vai aprūpētāji) saņem kvalificētu
pabalstu.
Pašreizējie kvalifikācijas pabalsti un piemaksas ir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ienākumu atbalsts (IS)
Pabalsts darba meklētāju ienākumiem (JSA)
Pensijas kredīts (Garantijas kredīts)
Jebkurš ar ienākumiem saistīts nodarbinātības atbalsta elements
Bērnu nodokļu kredīts (CTC), bet ne Darba nodokļa kredīts (WTC),
un ienākumiem ir jābūt mazākiem par 16,105 GBP
Gan Bērnu nodokļu kredīts, gan Darba nodokļu kredīts ar ienākumiem, kas ir
mazāki par 7,330 mārciņām
Atbalsts saskaņā ar likuma - Immigration and Asylum Act 1999 VI daļu
Universālais kredīts, kura ikmēneša atalgojums ir mazāks par £ 610
(kvalifikācijas pabalsti un piemaksas var mainīties)

Ja esat 16-18 gadus vecs un pats saņemat kādu no iepriekš minētajiem kvalifikācijas pabalstiem,
varat pieteikties uz bezmaksas skolas ēdināšanu.
Pandēmijas maksājums ģimenei 2021. g. Ziema
Papildus Vasaras Pandēmijas maksājumam ģimenei, Skotijas valdība paziņoja arī par 100 sterliņu
mārciņu maksājumu, kas tiks samaksāts ne vēlāk, kā līdz 2022. gada 16. janvārim. Papildu
informācija būs pieejama vēlāk šajā gadā, apstiprinot paredzamos maksājuma datumus.
Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni:
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/
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