 23جنوری 2018
محترم والدین /نگراں
مفت اسکولی کھانا
فی الحال ہم لوگ ایسے بچوں کے لیے اپنے ریکارڈز کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ مفت اسکولی کھانوں کا دعوی پیش کرنے کے اہل ہوں۔ تمام اہل طلبہ کے
لیے دعوی پیش کرنا الزمی ہے ،اس سے آپ کے بچہ کو بھی فائدہ ہوگا نیز ان دعووں کی سطح سے اسکول کی فنڈنگ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس فارم کی تکمیل
سے اسکول کو مزید حکومتی فنڈ حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے جس کااستعمال آپ کے بیٹے /بیٹی کی تعلیمی ضروریات میں تعاون کے لیے کیا جا سکتا ہے؛
اس میں اسکولی ساز وسامان اور اسکولی سیاحتوں کی الگت میں تعاون شامل ہو سکتا ہے ،جس سے کہ آپ کا بیٹا  /بیٹی اپنی مکمل صالحیتوں کو بروئے کار ال
سکے گا/گی۔
ہم لوگ اپنی مقامی اتھارٹی کے توسط سے ایک قومی ڈیٹا بیس کا استعمال کرتے ہوئے اہلیت کی جانچ کر سکتے ہیں ،جس کے معنی ہیں کہ اب ہمیں آپ کے
دعوی کے ساتھ ثبوت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ہمیں صرف معمولی معلومات درکار ہیں۔ یاد دہانی کے طور پر ذکر کردیں کہ موجودہ ضابطوں کے
تحت صرف وہی بچے جن کے والدین  /نگراں کو درج ذیل میں سے کچھ موصول ہو رہا ہو مفت اسکولی کھانوں کے مستحق ہوں گے:








انکم سپورٹ
آمدنی پر مبنی مالزمت تالش کرنے والوں کا بھتہ [)]INCOME BASED JOB SEEKERS ALLOWANCE (IBJSA
آمدنی سے وابستہ کسی مالزمت اور سپورٹ کا بھتہ []AN INCOME-RELATED EMPLOYMENT AND SUPPORT ALLOWANCE
امیگریشن اور اسائلم ایکٹ  1999کے حصّہ  4کے تحت سپورٹ
ریاستی پنشن کریڈٹ کا ضمانتی عنصر
یونیورسل کریڈٹ
چائلڈ ٹیکس کریڈٹ – سوائے اس کے کہ آپ درج ذیل کوئی معیار پوراکرتے ہوں:
.i
.ii

کارگزار ٹیکس کریڈٹ کے اہل ہوں (آمدنی سے قطع نظر
آپ کی ساالنہ آمدنی  16,190پانڈ سے زیادہ ہو (برائے مہربانی نوٹ کر لیں کہ یہ رقم اپریل  2017کے لیے ہے اور اس
میں ہر ایک سال تبدیلی ہو سکتی ہے)

اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مفت اسکولی کھانوں کا دعوی پیش کرنے کے اہل ہیں اور فی الحال ان کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس خط کے
ذیل میں دی گئی گئی پرچی پھاڑ لیں اور اسے اسکول استقبالیہ کو پیر  2018 02 08تک ایک لفافہ میں واپس کر دیں جس پر 'مفت اسکولی کھانا' تحریر
ہو۔ ڈیٹا بیس سے تصدیق موصول ہونے کے بعد ہم لوگ آپ کے دعوی کی اہلیت کی تصدیق کر یں گے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ مفت اسکولی کھانے
کا موجودہ بھتہ لنچ کے لیے  2.20پانڈ ہے۔
آپ کی مخلص

مسز ایس ،ہیلیئر
معاون ہیڈ ٹیچر
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............
مفت اسکولی کھانا
والدہ (والدہ) کا پہال نام ……………………………………:والدہ (والدہ) کی کنیت…………………………………………………….:
والد (والدہ) کی تاریخ پیدائش……………….. :یا تو نیشنل انشورینس نمبر……………………………………………..:
یا نیشنل اسائلم سیکر سروس نمبر……………………………………………………………………………………. :
بچہ کا نام (…………………………………………………………………. :)1
بچہ کا نام (………............................................................... :)2

دستخط کنندہ والد (والدہ)  /نگراں _________________________________
ہیڈ ٹیچر :کرسٹین میک لنٹاک )(Christine McLintock
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