23 Ianuarie 2018
Stimați părinți/tutori,
MESE GRATUITE LA ȘCOALĂ
În prezent, ne actualizăm înregistrările pentru copiii care sunt eligibili să solicite mese gratuite la școală. Este
absolut necesar ca toți elevii eligibili să facă solicitarea, atât în interesul copilului dvs., cât și pentru că
situația acestor solicitări influențează nivelul de finanțare al școlii. Completarea acestui formular permite
școlii să acceseze finanțare guvernamentală suplimentară care poate fi utilizată pentru a sprijini nevoile
academice ale fiului/fiicei dvs.; acest lucru poate include sprijin cu echipamente școlare și costul călătoriilor
școlare, permițându-i fiului/fiicei dvs. să-și atingă întregul potențial.
Putem verifica eligibilitatea prin intermediul autorității locale, utilizând o bază de date națională, ceea ce
înseamnă că nu mai este necesar să atașați documente justificative și că va trebui doar să solicităm un nivel
minim de informații. Vă reamintim că, în conformitate cu reglementările actuale, numai copiii ai căror
părinți/tutori primesc oricare dintre următoarele vor avea dreptul la mese gratuite la școală:








AJUTOR DE VENIT
INDEMNIZAȚIE BAZATĂ PE VENIT PENTRU SOLICITANȚII DE LOCURI DE MUNCĂ (IBJSA)
INDEMNIZAȚIE BAZATĂ PE VENIT PENTRU ANGAJARE ȘI ÎNTREȚINERE
SPRIJIN ÎN CONFORMITATE CU PARTEA VI A LEGII PRIVIND IMIGRAȚIA ȘI AZILUL DIN 1999
ELEMENTUL DE GARANTARE A CREDITULUI DE PENSIE DE STAT
CREDIT UNIVERSAL
CREDIT PENTRU IMPOZITUL PENTRU COPIL – cu excepția cazului în care îndepliniți oricare dintre
următoarele criterii:
i.
ii.

aveți dreptul la credit pentru impozitul pentru muncă (indiferent de venit)
aveți un venit anual ce depășește 16.190£ (vă rugăm să rețineți că acest nivel de
venit se aplică pentru aprilie 2017 și că se poate schimba în fiecare an)

Dacă în prezent nu solicitați mese gratuite la școală însă considerați că sunteți eligibili pentru acestea, vă
rugăm să completați formularul care se decupează, aflat în partea de jos a prezentei scrisori, și să îl returnați
la recepția școlii într-un plic pe care să fie trecută mențiunea „MESE GRATUITE LA ȘCOALĂ / FREE
SCHOOL MEALS”, până 08 02 2018. Vă vom confirma eligibilitatea cererii dvs. după primirea confirmării
în baza noastră de date. Pentru informarea dvs., indemnizația actuală pentru mese de prânz gratuite la
școală este de 2,20£.
Cu stimă,
Dra S Hillier
Director adjunct
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............
MESE GRATUITE LA ȘCOALĂ / FREE SCHOOL MEALS
Numele părintelui: .......................................... Prenumele părintelui .........................................................
Data nașterii părintelui: .................... Fie Numărul Național de Asigurare: ..................................................
Fie numărul Serviciului Național de Solicitanți de Azil: ................................................................................
Numele copilului (1): ............................................................................
Numele copilului (2): ............................................................................
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