Bezpłatne posiłki w szkolne i
pomoc z ubiorem szkolnym
Możemy zapewnić dzieciom bezpłatne posiłki szkolne i pomoc finansową w zakupie odzieży szkolnej. Kwota
należna do zapłaty wynosi £ 70 za kwalifikujące się dziecko.

Jeśli juz otrzymali Panstwo 45 funtów z funduszu na szkolna odzież i obuwie, dodatkowe 25 funtow zostanie
wpłacone na dane konta bankowego, którego dane aktualnie posiadamy, we wtorek 26 września 2017 roku. Jeśli
otrzymali Panstwo poprzednią płatność czekiem, dodatkowy czek zostanie wyslany w tygodniu rozpoczynającym
się 25 września 2017 roku.
Wszystkie dzieci od pierwszej do trzeciej klasy są automatycznie uprawnione do bezpłatnego posiłku szkolnego.
Aby wszystkie pozostale dzieci mogły zostać zakwalifikowane w roku 2017/18, nalezy spełniać jeden z
poniższych kryteriów.

Bezpłatne posiłki szkolne
•
•
•
•
•
•
•

Wsparcie dochodu- Income Support
Zasiłek dla osób poszukujących pracy w oparciu o dochód -Income-based Job Seeker’s Allowance
Każdy dodatek związany z dochodem z tytułu Zasiłku dla Pracowników - Employment and Support Allowance
Child Tax Credit, ale nie Working Tax Credit, o rocznym dochodzie poniżej 16,105 funtow
Zarowno maksymalny Child Tax Credit, jak i maksymalny Working Tax Credit, z rocznym dochodem poniżej
6.420 funtów
Wsparcie w ramach części VI Ustawy o Imigracji i Azylu z 1999 r - Part VI of the Immigration and Asylum Act
1999
Uniwersalny kredyt z miesięcznym dochodem poniżej 610 funtów-Universal Credit

Dotacja do oddziezy i obuwia
•
•
•
•
•
•

Wsparcie dochodu- Income Support
Zasiłek dla osób poszukujących pracy w oparciu o dochód -Income-based Job Seeker’s Allowance
Każdy dodatek związany z dochodem z tytułu Zasiłku dla Pracowników - Employment and Support Allowance
Working Tax Credit i/lub maksymalny Child Tax Credit z dochodem nizszym niz 16,105 funtow
Wsparcie w ramach części VI ustawy o imigracji i azylu z 1999 r - Part VI of the Immigration and Asylum Act
1999
Uniwersalny kredyt - Universal Credit
Dotacja odzieży jest wypłacana na dziecko jednorazowo w roku szkolnym pomiedzy sierpniem a marcem
nastepnego roku.

Jak ubiegać się lub odnowić aplikacje
Jesli musza Panstwo odnowic aplikacje,bedzie Wam potrzebny numer zgloszeniowy z listu potwierdzajacego.

•

Wypełnij formularz online : online application form

•

Pobierz i wydrukuj formularz zgłoszeniowyDownload and print the application form i zwróć go do
lokalnego centrum kontaktowego contact centre.

