Kur iegūt informāciju, ja man ir jautājumi?
Ja jums ir jautājumi par bezmaksas skolas
ēdināšanu, lūdzu, sazinieties ar Pabalstu
nodaļu pa tel: 03456 08 12 00. Jūsu bērna/
bērnu skola arī varēs jums sniegt padomu.

Kas notiek ar informāciju, kuru es sniedzu?

Visu informāciju apstrādā visstingrākajā
konfidencialitātē,
un
to
uztur
tikai
Aberdīnšīnas Padome.

Skolas apģērba pabalsts
Skolas apģērba pabalsts var būt pieejams
arī vecākiem/ aizbildņiem, kas atbilst
kritērijiem, kurus noteikusi Aberdīnšīras
padome. Lai saņemtu sīkāku informāciju,
zvaniet Pabalstu nodaļai pa tel. 03456 08
12 00 vai pajautājiet savai bērna/ bērnu
skolai.

Ja jums ir grūtības lasīt šo
lietošanas instrukciju,
lūdzu, sazinieties ar savu
Skolas biroju

Aberdīnšīras padome
Ēdināšana ŠODIEN veselīgai nākotnei!
Skolas ēdināšanas dienesta sagatavotās
ēdienkartes atbilst Skotijas valdības 2007.
gada Skolu veselības veicināšanas un uztura
likuma prasībām un ievērojami veicina
skolēnu ikdienas uzturā nepieciešamo
uzturvielu daudzumu.
Ēdienkartes piedāvā lielu izvēli un uztura ziņā
līdzsvarotu ēdienu nedēļai.
Visā
Aberdīnšīrā
skolu
mācību
un
ēdināšanas darbinieki strādā, lai sekmētu
līdzsvarota
uztura
svarīgumu.
Skolu
audzēkņi, kas ir tiesīgi saņemt skolas
brīvpusdienas, tiek aicināti vienmēr saņemt
pilnvērtīgu ēdienu.
Skolu ēdināšanas jomā mums ir svarīgs jūsu
viedoklis par sniegtajiem pakalpojumiem.
Ja vēlaties runāt ar mūsu darbiniekiem, vai
nepieciešama papildu informācija par jebkuru
aspektu, lūdzam sazināties ar mums:

01467 530723 vai
Schoolmeals@aberdeenshire.gov.uk
Apkalpojot Aberdīnšīrā no kalniem līdz jūrai vislabākais Skotijā

Vadlīnijas
Kā Iegūt
Brīvpusdienas Skolā

Kas ir brīvpusdienas skolā?

Kur es varu saņemt pieteikuma veidlapu ?

Brīvpusdienas skolā ir skolas pusdienas, ko
Aberdīnšīras padome bez maksas sniedz
bērniem, kuru ģimenes atbilst nepieciešamajiem
kritērijiem.

Jūs varat pieprasīt pieteikuma veidlapu,
zvanot uz Pabalstu nodaļu 03456 08 12 00.
Pieteikuma veidlapas ir pieejamas arī jūsu
bērna/ bērnu skolā.

Turklāt, sākot no 2015. gada janvāra, visiem
pamatskolu 1. līdz 3.klašu skolēniem ir iespēja
katru dienu izmantot brīvpusdienas. Skolu
bērni saņem tādu pašu skolas maltīti, kā tie
skolēni, kas maksā, kuru izvēli nosaka klases
interaktīvais process.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, iesniedzot pieteikumu
Mājokļa pabalstam/ Padomes nodokļu
atlaidei, pieteikuma veidlapa tiks izmantota
arī, lai pieprasītu brīvpusdienas - jums nebūs
jāaizpilda atsevišķa veidlapa. Ja jūsu bērnam
ir tiesības uz brīvpusdienām, Pabalstu nodaļa
jums nosūtīs vēstuli, kas to apliecina. Jums
jāiesniedz šī vēstule skolai, lai pieprasītu
brīvpusdienas.

Vidusskolā: bērns/ bērni saņem pabalstu katru
dienu skolas kafejnīcā pusdienu laikā, kas ir
līdzvērtīgs divu ēdienu maltītes vērtībai ēdienkartē
izvēlētajiem
ēdieniem.
Sīkāka
informācija
pieejama jūsu bērna/ bērnu skolas birojā.
Vai mans bērns
brīvpusdienas?

ir

tiesīgs



ģimene saņem Ienākumu pabalstu vai Pensiju
kredītu. (Garantijas kredīts)



ģimene saņem Darba meklētāju pabalstu
(Pamatojoties uz ienākumiem) vai ar
Ienākumiem saistītu nodarbinātības pabalstu.



vecāks saņem Bērna nodokļa atlaidi (CTC),
bet ne Darba nodokļu kredītu, un jūsu gada
ienākumi ir mazāki par £16,105 *.



vecāki saņem Bērnu nodokļu kredītu un Darba
nodokļu kredītu, un viņu gada ienākumi ir
mazāki nekā £6420 *.



vecāki saņem palīdzību saskaņā ar 1999.
gada Imigrācijas un patvēruma likumu.



jebkura persona vecumā no 16 līdz 18
gadiem, kas saņem kādu no iepriekš
minētajiem pabalstiem, ir tiesīga pieprasīt
brīvpusdienas.



vecāki saņem Universālo kredītu

Pieteikuma
veidlapas
jānosūta;
Aberdeenshire Council, PO Box 18533,
Inverurie, AB51 5WX
Jūs varat arī nosūtīt veidlapas uz
vietējo Pabalstu nodaļu.

savu

Kas notiek, ja mani apstākļi mainās?

Ja jūs nepieprasāt Mājokļa pabalstu/
Padomes nodokļu atlaides, Pabalstu nodaļa
arī izskatīs jūsu tiesības uz brīvpusdienām.

Ja jūsu apstākļi kāda iemesla dēļ mainās,
nekavējoties jāinformē Pabalstu nodaļa,
zvanot pa tālruni 03456 08 12 00 vai pa epastu uz
preferences@berberdeehshire.gov.uk.

Vai man kopā ar pieteikuma veidlapu ir
jāiesniedz papildu informācija?

Ja jūs saņemat brīvpusdienas, kuras jums
nav tiesības saņemt, jums būs jāatmaksā šī
nauda atpakaļ.

saņemt

Brīvpusdienas ir saistītas ar pabalstu/ ienākumu līmeni,
kuru saņem ģimene un tā tiks nodrošināta, ja: -

Kur man ir jānosūta pieteikuma
veidlapa?

Ienākumu apliecinājums jāsagatavo kopā ar
aizpildītu pieteikuma veidlapu.
Tas var būt vai nu:
 TC602 nodokļa atlaides paziņojums par
2015./2016. Gada paziņojumu par
iekšzemes
ieņēmumiem,
kurā
norādītas
tiesības
uz
nodokļu
kredītiem.



Darba un pensiju departamenta (DWP)
vēstule, kas apstiprina jūsu tiesības uz
pabalstu.



Patvēruma atbalsta apstiprināšana no
Valsts patvēruma atbalsta dienesta.

* Šie skaitļi var mainīties no iekšzemes
ieņēmumiem, bet pašlaik tie ir pareizi.

Jums ir tiesības
iesniegt pieteikumu, ja
atbilstat kādam no
kritērijiem.
Aberdīnšīras padome mudina
VISUS skolēnu vecākus, kuri
kvalificējas, pieteikties uz
brīvpusdienām.

