
ROMANIAN 

 
Servim Aberdeenshire de la munte pân-la mare – ce are Scoția mai bun 

 

 
 

Nr. nostru de ref: AMDM/SK Anne Marie Davies Macleod 

Nr. dvs. de ref: Interim Head of Resources & Performance 
  
 Education & Children’s Services 
 Woodhill House 
 Westburn Road 
Către: Părinți/Îngrijitori  Aberdeen 
 AB16 5GB 
  
 Tel: (01467) 534803 
  
  
 LP-3 ABERDEEN 3 

 
iunie 2021 
 

Stimați Părinți/Îngrijitori, 
 
NOUTĂȚI PRIVIND MESELE GRATUITE LA ȘCOALĂ, ALOCAȚII PENTRU UNIFORME ȘCOLARE, PLĂȚI 
PENTRU PĂRINȚI ÎN PERIOADA PANDEMIEI  
 
În urma anunțurilor recente făcute de Guvernul scoțian, veți regăsi mai jos ultimele aranjamente privind mesele 
gratuite la școală, alocații pentru uniforme școlare și plăți pentru familii în perioada pandemiei. Există și 
răspunsurile la unele întrebări frecvente.  
 
Extinderea meselor gratuite la școală în rândul elevilor din Primară 4  
 
Cu efect din august 2021, mesele universale gratuite la școală vor fi extinse de la Primară 1 la Primară 3 pentru 
a include și elevii din Primară 4. Din ianuarie 2022, aceste dispoziții vor include și elevii de Primară 5.  
 
Mese gratuite la școală, plăți pentru familie în timpul pandemiei și alocații pentru uniforme școlare – 
elevii de Primară și Secundară  
 
Toți elevii care au dreptul la mese gratuite la școală vor primi o plată de 287,50£ pentru perioada 28 iunie 2021 
– 16 august 2021. Plata constă în mese gratuite pe o perioadă de șapte săptămâni în valoare de 12,50£ pe 
săptămână, 100£ alocație pentru uniforma școlară și includerea unei Plăți pentru familie în perioada pandemiei 
în valoare de 100£, pe perioada verii. 
 
Trebuie să fac cerere de fonduri și când voi primi plata?  

Familiile eligibile care deja primesc mese gratuite la școală nu trebuie să facă cerere de finanțare. Plata va fi 
făcută direct într-un cont bancar ales până la 25 iunie 2021. 

 

Copilul de vârstă preșcolară în mediile de învățământ timpuriu și îngrijire finanțate  
 
Copii de vârste preșcolare nu au dreptul la mese gratuite și, în conformitate cu criteriile Guvernului scoțian, nu 
au dreptul la Plata pentru familie în perioada pandemiei. Acest lucru este datorat faptului că acum există alocații 
pentru copiii scoțieni. Dacă nu ați făcut cerere deja, puteți solicita Alocația pentru copiii scoțieni pe mygov.scot.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mygov.scot/family-pandemic-payment
https://www.mygov.scot/family-pandemic-payment
https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
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Am făcut cerere recent însă nu am fost înștiințat cu privire la rezultat 
 
Dacă recent ați făcut cerere de mese gratuite la școală pe baza venitului, vă asigurăm că tratăm toate cererile 
cât de rapid putem, și vă vom contacta imediat ce cererea a fost procesată.  
 
Familiile care au un venit mic și care în prezent nu primesc mese gratuite la școală pot verifica dacă au 
dreptul completând formularul online de mai jos:  
 
Verifică eligibilitatea și solicită mese gratuite la școală  

 
 

Copiii au dreptul la mese gratuite la școală dacă părinții (sau îngrijitorii) lor primesc un ajutor social care îi 
califică. 
 
Ajutoarele și alocațiile curente care îi califică sunt: 
 
• Income Support (IS) (Sprijin pentru venit) 
• Income Based Job Seekers Allowance (JSA) (Ajutor de șomaj pe baza venitului) 
• Pension Credit (Guarantee Credit) (Credit de pensie – credit garantat) 
• Orice element de Alocație de sprijin la angajare legată de venit  
• Child Tax Credit (CTC – Tax Credit pentru copii), însă nu și Working Tax Credit (WTC – Tax Credit de 

muncă), și cu un venit mai mic de 16.105£ 
• Atât Child Tax Credit cât și Working Tax Credit cu un venit mai mic de 7.330£ 
• Sprijin în baza Părții VI a Legii din 1999 privind imigrația și azilul 
• Universal Credit (Credit Universal) cu o plată lunară în mână de mai puțin de 610£  

(ajutoarele și alocațiile care vă califică se pot schimba) 
 
Dacă aveți între 16-18 ani și primiți efectiv oricare dintre ajutoarele de mai sus care vă califică, puteți solicita 
mese gratuite la școală. 
 
Plată pentru familie în perioada pandemiei, iarnă 2021 
 
Pe lângă Plata din vară pentru familie în perioada pandemiei, Guvernul scoțian a anunțat și o plată de 100£ 
care va fi plătită nu mai târziu de data de 16 ianuarie 2022. Informațiile suplimentare vor fi disponibile în a ultima 
parte a anului în care se vor confirma datele așteptate ale plății.  
 
Pentru informații suplimenatre, vă rugăm să vizitați:  https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-
info/assistance/free-school-meals/  

Cu stimă, 

 

Anne Marie Davies MacLeod  
Președinte Interimar al Departamentului de Resurse și Performanță   
Servicii de Educație și pentru Copii   
 

https://aberdeenshirecouncil.formstack.com/forms/free_school_meals_school_clothing_grant_application_form
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/

