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ATNAUJINTA INFORMACIJA APIE
NEMOKAMUS MOKYKLINIUS
MOKYKLĖS APRANGOS PAŠALPĄ IR PANDEMIJOS IŠMOKAS ŠEIMAI

PIETUS,

Pagal paskutiniuosius Škotijos vyriausybės pranešimus žemiau pateikiame naujausią
informaciją apie nemokamus mokyklinius pietus, mokyklinės aprangos pašalpą ir
pandemijos išmokas šeimai. Atsakome ir į kai kuriuos dažnai užduodamus klausimus.
Nemokamų mokyklinių pietų skyrimas pradinių mokyklų ketvirtokams
Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. nemokami mokykliniai pietūs bus skiriami ne tik pradinių 1-3
klasių mokiniams, bet ir ketvirtokams. Nuo 2022 m. sausio mėn. šis tiekimas bus praplėstas
ir pradinių mokyklų penktokams.
Nemokami mokykliniai pietūs, pandemijos išmokos šeimai ir mokyklinės aprangos
pašalpos - pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniai
Visi mokiniai, kuriems pagal įstatymą priklauso nemokami mokykliniai pietūs, gaus 287,50
svarų išmoką už 2021 m. birželio 28 d. - 2021 m. rugpjūčio 16 d. laikotarpį. Išmoką sudaro
septynių savaičių nemokamų mokyklinių pietų 12,50 svaro per savaitę suma, 100 svarų
mokyklinės aprangos pašalpa ir 100 svarų vasarinė pandemijos išmoka šeimai (Family
Pandemic Payment).
Ar man reikia kreiptis dėl šių pinigų ir kada aš gausiu šias išmokas?
Šeimoms, kurios jau gauna nemokamus mokyklinius pietus, nereikia kreiptis dėl šių išmokų.
Pinigai į jūsų nurodytą banko sąskaitą bus pervesti iki 2021 m. birželio 25 d.
Ikimokyklinio amžiaus vaikai valstybės išlaikomose ankstyvojo ugdymo ir vaiko
priežiūros įstaigose

Lithuanian
Ikimokyklinio amžiaus vaikams neskiriami nemokami mokykliniai pietūs ir pagal Škotijos
vyriausybės kriterijus jiems nepriklauso pandemijos išmokos šeimai (Family Pandemic
Payment). Taip yra dėl to, kad dabar skiriamos Škotijos vaiko išmokos (Scottish Child
Payment). Jeigu jūs dar nesikreipėte dėl Škotijos vaiko išmokos, galite užpildyti prašymą
šiuo adresu: Scottish Child Payment on mygov.scot.
Aš neseniai kreipiausi, bet man nieko nepranešė apie rezultatą
Jeigu jūs neseniai užpildėte prašymą dėl nemokamų mokyklinių pietų pagal šeimos
pajamas, užtikriname jus, kad mes tvarkome visus prašymus, kiek galima greičiau, ir jums
tiesiogiai pranešime, kai jūsų prašymas bus apsvarstytas.
Šeimos, kurių pajamos mažos, bet šiuo metu negauna nemokamų mokyklinių pietų,
gali pasitikrinti, ar joms priklauso, užpildžiusios šią internetinę formą:
Check entitlement and apply for free school meals
Vaikams priklauso nemokami mokykliniai pietūs, jeigu jų tėvai (arba globėjai) gauna vieną iš
kvalifikuojamų pašalpų.
Šiuo metu šios kvalifikuojamos pašalpos ir išmokos yra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pajamų pašalpa (Income Support (IS))
Bedarbio pašalpa pagal pajamas (Income Based Job Seekers Allowance (JSA))
Pensijos kreditas (Garantinis kreditas) - (Pension Credit (Guarantee Credit))
Bet kokia su pajamomis susijusi darbingumo paramos išmoka (Employment Support
Allowance)
Vaiko mokesčių kreditas (Child Tax Credit (CTC)), tačiau ne dirbančiojo mokesčių
kreditas (Working Tax Credit (WTC)), kai pajamos mažesnės nei 16 105 svarų
Vaiko mokesčių kreditas ir dirbančiojo mokesčių kreditas, kai pajamos mažesnės nei
7 330 svarų
Parama pagal Imigracijos ir Prieglobsčio 1999 akto VI dalį ( Immigration and Asylum
Act 1999)
Universalusis kreditas, kai mėnesinės pajamos į rankas mažesnės nei 610 svarų.
(kvalifikuojamos pašalpos ir išmokos gali keistis )

Jeigu tau 16-18 metų ir pats asmeniškai gauni bet kurias iš šių kvalifikuojamų pašalpų, gali
kreiptis nemokamų mokyklinių pietų.
Pandemijos išmokos šeimai 2021 m. žiema
Be vasaros pandemijos išmokos šeimai Škotijos vyriausybė paskelbė dar paskirsianti 100
svarų išmokas, kurios bus pervestos ne vėliau nei 2022 m. sausio 16 d. Daugiau
informacijos bus pateikta vėliau metų bėgyje patvirtinant išmokų datas.
Jeigu norite sužinoti daugiau, prašome apsilankyti:
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/
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