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 2022 مارس )آذار(
 
 

 ،أولياء األمور / مقدمو الرعاية األعزاء 
 

 المدرسية المجانية خالل عطلة عيد الفصحالدفع المباشر مقابل الوجبات 
 

  25.00سيتلقون دفعة مالية قدرها  قانونيةجميع الطالب الذين يحق لهم حالًيا الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية أكتب إليكم ألؤكد أن 
ة من   لينًيا للفبر ل هذه 2022أبريل )نيسان(  15إىل  2022أبريل )نيسان(  4جنيًها إسبر

ّ
الدفعة المالية قيمات وجبات مدرسية مجانية  . وتمث

ي  
، ما يعن  ي األسبوع.  12.50لمدة أسبوعي  

لينًيا ف   جنيًها إسبر
 

ي تتلقر بالفعل وجبات مدرسية مجانية  ال يتعي   عىل العائالت
ة إىل  ه الدفعةللحصول عىل هذ  بطلب التقدمالمؤهلة النر . سيتم الدفع مباشر

ي المحدد  محسابك
 .2022بريل )نيسان( أ 1بحلول  المرصف 

 
 

ز  مدفوعات  دفعة الربيع  - دعم األطفال االسكتلنديي 
ي تبلغ   مدفوعاتسيحصل جميع التالميذ الذين يحق لهم حالًيا الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية قانونًيا عىل  

  130دعم األطفال النر
ي تتلقر بالفعل وجبات مدرسية مجانية التقدم للحصول عىل هذا التمويل، وسيتم 

لينًيا. وال يتعي   عىل العائالت المؤهلة النر الدفع جنيًها إسبر
ة إىل حسابك ي المحدد بحلول   م مباشر

 . 2022أبريل )نيسان(   1المرصف 
 
 
ي بيئاتال

ز
ي سن ما قبل المدرسة ف

ز
 التعلم المبكر ورعاية األطفال الممولة  طفل ف

 
ي سن ما قبل المدرسة الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية

ا لمعايب  الحكومة االسكتلندية، ال يحق لهم الحصول   ، ال يحق لألطفال ف 
ً
ووفق

. ذلك ألن مدفوعات األطفال االسكتلنديي   متاحة اآلن. إذا لم   تكونوا قد تقدمتم بالطلب بعد،  عىل مدفوعات دعم األطفال االسكتلنديي  
 mygov.scot  وقعوعات األطفال االسكتلنديي   من خالل المففيمكنك التقدم بطلب الحصول عىل مد

 

 لقد تقدمت مؤخًرا بطلب للحصول عىل وجبات مدرسية مجانية ، لكن لم يتم إخطاري بالنتيجة 

جر التأكد من أننا نتعامل مع جميع الطلبات  إذا كنت قد تقدمت مؤخًرا بطلب للحصول عىل وجبات مدرسية   مجانية قائمة عىل الدخل ، فب 
ة عند معالجة طلبك ي أشع وقت ممكن ، وسوف نتصل بك مباشر

 .ف 

Updates for families eligible for Free School Meals March 2022 ARABIC 

tel:01467533400
mailto:fsm@aberdeenshire.gov.uk


ي خدمة أبردينشاير من الجبل إىل البحر 
ي اسكتلندا   -ف 

أفضل ما ف   

 

ي يمكن للعائالت ذات الدخل المنخفض 
ال تتلق  حالًيا وجبات مدرسية مجانية التحقق من االستحقاق من خالل ملء النموذج التالي   الت 

ن   :تعير اإلني 

 تحقق من االستحقاق وتقدم بطلب للحصول عىل وجبات مدرسية مجانية 

 .مؤهلة استحقاقاتعاية( يتلقون يحق لألطفال الحصول عىل وجبات مدرسية مجانية إذا كان آباؤهم )أو مقدمو الر 

 :والبدالت المؤهلة الحالية هي ستحقاقات  اال 

 (IS) دعم الدخل •

 (JSA) بدل الباحثي   عن عمل عىل أساس الدخل •

 ائتمان المعاش )ضمان االئتمان(  •

 أي عنرص متعلق بالدخل لعالوة دعم التوظيف  •

ي لألطفال • ينر
ي  (CTC) االئتمان الرص  ينر

لينية   105. 16، ولديهم دخل أقل من   (WTC) عامل لل، ولكن ليس االئتمان الرص   جنيهات إسبر

يبة العمل مع دخل أقل من  • ي لألطفال وائتمان ض  ينر
 من االئتمان الرص 

ً
ي   7500كال

لين   جنيه إسبر

 1999قانون الهجرة واللجوء لعام الدعم بموجب الجزء السادس من   •

لينًيا   625ائتمان شامل مع راتب شهري يقل عن   •  جنيًها إسبر
 ( والبدالت المؤهلة قابلة للتغيب    ستحقاقاتاال )

 

اوح     بطلب فيمكنك التقدمالمؤهلة المذكورة أعاله بشكل مستقل ،  ستحقاقات  عاًما وتتلقر أًيا من اال  18و   16بي   ما  إذا كان عمرك يبر
 .للحصول عىل وجبات مدرسية مجانية

 2023/ 2022المدفوعات المستقبلية 

لينًيا   130 ثالث مدفوعات بقيمة   سيتم القيام بدفع ي الصيف و جنيًها إسبر
ين األول( أكتوبر شهر ف  وعيد الميالد جنًبا إىل جنب مع الدفع    )تشر

 مع بداية اإلجازة المدرسية. سيتم تقديم مزيد من المعلومات قبل  
ً
المباشر للوجبات المدرسية المجانية. سيتم سداد المدفوعات تماشيا

 .مواعيد الدفع

 

school-info/assistance/free-https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-:  لمزيد من المعلومات، يرجر زيارة 
meals/   

امو   ، تفضلوا بقبول فائق االحبر

 
 آن ماري ديفب   ماكلويد 

 رئيس بالنيابة للموارد واألداء  
 خدمات التعليم واألطفال 
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