ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਕਸ ਨਾਲ

ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਕਸਲ
ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਭਕਵੱ ਖ ਲਈ ਅੱ ਜ ਖਾਣਾ ਮੁੱ ਹਈਆ

ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?

ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ !

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੁੱ ਛਗ ੁੱ ਛ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਨੇਗਿਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ 03456081200 ਿੋਨ ਨੁੰਬਰ ਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ I ਤੁਹਾਡੇ
ਬੁੱ ਚੇ/ਬੁੱ ਗਚਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਸਲਾਹ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ I

ਸਕੂਲ ਕੇਟਗਰੁੰ

ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਗਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਸਹਤ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ

ਅਤੇ ਿੁਰਾਕ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਨੂ ਗਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱ ਗਚਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I

ਮੇਰੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਵੇਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਸੁੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ

ੁਪਤ ਰੁੱ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਮੇਨੂ ਹਿਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰ ਤੁਗਲਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਕਲਪ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ

ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਗਸਲ ਗਵਚ ਅਗਧਆਪਨ ਅਤੇ ਕੇਟਗਰੁੰ

ਕਾਉਂਗਸਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I

ਸੁੰ ਤੁਗਲਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਨੂੁੰ ਪਰਿਗਲਤ
ੁੁੱ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ I

ਸਕੂਲ ਕੱ ਪਕਿਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ I
ਜੋ ਮਾਪੇ /ਸਰਪਰਸਤ ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਗਸਲ ਵਲੋਂ
ਸਥਾਗਪਤ ਮਾਪਦੁੰ ਡਾਂ ਉੱਤੇ ਿਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਲਈ
ਕੁੱ ਪਗਿਆਂ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ

ਰਾੁੰਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ . ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਈ ਬੇਨੇਗਿਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੁੰ 03456081200 ਨੁੰਬਰ ਤੇ
ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਬੁੱ ਗਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ
ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ I

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱ ਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਨਨ ਕਵੱ ਚ ਕੋਈ

ਸਕੂਲੀ ਬੁੱ ਚੇ ਜੋ ਮੁਿਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋ

ਸਟਾਿ,

ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਨੂੁੰ

ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਰੇਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I
ਸਕੂਲ ਕੇਟਗਰੁੰ

ਸੇਵਾ ਅੁੰ ਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਚਾਰਾਂ

ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਗਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ

ੁੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਹੇਠ ਗਲਿੇ ਤੇ ਿੋਨ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ .

01467 530723 or

ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ

Schoolmeals@aberdeenshire.gov.uk

ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ I

ਪਹਾਿੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰ ਦਰ ਤੱ ਕ ਅਬੇਰਦੀਨਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਵਚਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਕਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ I

ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਕਕਵੇਂ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਇਕ ਗ੍ਾਈਡ I

ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਦੁਪਗਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਗਸਲ
ਵਲੋਂ ਓਹਨਾ ਪਗਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਉਂਗਸਲ ਦੁਆਰਾ ਤਗਹ
ਮਾਪਦੁੰ ਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ I
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪਰਾਇਮਰੀ 1 ਤੋਂ ਪਰਾਇਮਰੀ 3 ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕਵਕਲਪ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ I ਸਕੂਲੀ ਬੁੱ ਚੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਦੂਸਰੇ ਭੋਜਨ
ਿਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱ ਚੇ I ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਗਵਚ ਇੁੰ ਟਰੈਗਟਵ ਮੇਨੂ ਗਵਧੀ
ਦੁਆਰਾ ਚੁਗਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I

ਮੈਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਕਕਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਆਵੇਦਨ ਪੱ ਤਰ ਕਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂ ?

ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਸਾਿਾ (ਬੇਨੇਗਿਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ) ਨੂੁੰ 03456081200 ਨੁੰਬਰ

ਆਵੇਦਨ ਪੁੱ ਤਰ ਹੇਠ ਗਲਿੇ ਐਡਰੈੈੱਸ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ :

ਤੇ ਿੋਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇਦਨ ਿਾਰਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I

Aberdeenshire council, PO Box 18533, Inverurie, AB51

ਆਵੇਦਨ ਪੁੱ ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ / ਬੁੱ ਗਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਵਚ ਵੀ

5WX.

ਉਪਲਬਧ ਹੈ I

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਾਰਮ ਲੋ ਕਲ ਬੇਨੇਗਿਟ ਆਗਫ਼ਸ ਗਵਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ I

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਗਸੁੰ

ਬੇਨੇਗਿਟ ਜਾਂ

ਕਾਉਂਗਸਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਿਾਰਮ
ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਗਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,

ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਅਲੁੱ ਿਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ I ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ
ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗਵਚ : ਬੁੱ ਚਾ/ਬੁੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਕੈਫ਼ੇਗਟਰੀਆ ਗਵਚੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਭੁੱ ਤਾ ਪਰਾਪਤ
ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੁੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਨੇਗਿਟ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਕ ਦੁਪਗਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਰਗਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਇਹ ਭੁੱ ਤਾ ਭੋਜਨ
ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਪੁੱ ਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱ ਤਰ
ਮੇਨੂ ਗਵਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਿਾਣੇ ਚੁਨਣ ਲਈ ਕਾਿੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ I ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਗਲਜਾ ਕੇ ਿਰੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I
ਬੁੱ ਚੇ/ਬੁੱ ਗਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਿਤਰ ਗਵਚ ਉਪਲਬਦ ਹੈ I
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਗਸੁੰ ਬੇਨੇਗਿਟ ਜਾਂ ਕਾਉਂਗਸਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ
ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ?
ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੇਨੇਗਿਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ
ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ/ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੁੱ ਧਰ ਤੇ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੱ ਕਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਾ I
ਗਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਹੇਠ ਗਲਿੇ ਹਲਾਤਾਂ ਗਵਚ ਗਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਜੇਕਰ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੁੰ ਇਨਕਮ ਸੁਪੋਰਟ ਜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੈਗਡਟ ਗਮਲ
ਗਰਹਾ ਹੈ ( ਰੁੰ ਟੀ ਕਰੈਗਡਟ )I



ਜੇਕਰ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੁੰ ਜੋਬ ਸੀਕਰਸ ਅੁੱ ਲੋ ਵਾਨਸ ਜਾ ਐਮਪਲੋ ਇਮੈਂਟ
ਸਪੋਰਟ ਅੁੱ ਲੋ ਵਾਨਸ ਗਮਲ ਗਰਹਾ ਹੈ I



ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੁੰ ਤੂ ਵਰਗਕੁੰ

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਵੇਦਨ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜਣੀ
ਪਵੇਗ੍ੀ ?
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਵੇਦਨ ਪੁੱ ਤਰ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਭੇਜੋ I
ਇਹ ਹੇਠ ਗਲਗਿਆਂ ਗਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :


ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ £16105* ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਹੈ I


ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ ਅਤੇ ਵਰਗਕੁੰ



ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਜਸਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਗਵਚਕਾਰ
ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭਾਂ ਗਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਗਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਿਰੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I



ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ I


ਜੇਕਰ ਮਾਗਪਆਂ ਨੂੁੰ ਇੁੱ ਮੀ ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਇਲਮ ਐਕਟ
1999 ਦੇ ਤਗਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਗਮਲ ਰਹੀ ਹੈI



ਨੋਗਟਸ 2015/16 ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ ਦੇ ਹੁੱ ਕ ਨੂੁੰ

ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ

ਦੋਨੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ £6420* ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਹੈ I

ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਰੈਗਡਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ I

ਇਨਲੈਂ ਡ ਰੇਵੇਨੁਉ ਵਲੋਂ TC602 ਐਕਟ ਕਰੈਗਡਟ ਐਵਾਰਡ

ਂ ਪੈਨਸ਼ਨ (DWP) ਵੁੱ ਲੋਂ
ਗਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਿ ਵਰਕਸ ਐਡ
ਪੁੱ ਤਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੇ ਹੁੱ ਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ I



ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਾਈਲਮ ਸੁਪੋਰਟ ਸਰਗਵਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱ ਤਰ ਜੋ
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ I

* ਇਹ ਅੁੰ ਕਿੇ ਇਨਲੈਂ ਡ ਰੇਵੇਨੁਉ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੁੰ ਤੂ
ਇਸ ਸਮੇ ਸਹੀ ਹਨ I

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ?
ਜੇਕਰ ਗਕਸੇ ਵਜਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੌਰਨ
ਬੇਨੇਗਿਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੁੰ 03456081200 ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਦੁੱ ਸੋ ਜਾਂ

benefits@aberdeenshire.gov.uk ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ I
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਜਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੁੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ੇ I

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ I
ਜੋ ਮਾਪੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਯੋਗ੍ਤਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ
ਕਾਉਂਕਸਲ ਓਹਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਕਪਆਂ ਨੂੰ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ I

